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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO SENATO
RINKIMŲ TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato rinkimų tvarka (toliau – Tvarka)
nustato detalią Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) senato (toliau –
Senatas) narių rinkimo tvarką.
2. Ši Tvarka priimta vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų
įstatymas);
2.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutu (toliau – Universiteto statutas.
3. Senato narių rinkimai grindžiami nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo,
akademinės laisvės bei skaidrumo principais.
II SKYRIUS
SENATO SUDĖTIS
4. Senatas sudaromas 5 metams iš 49 mokslininkų, administracijos narių ir studentų.
Senato nariais gali būti Universiteto akademinės bendruomenės nariai, Universiteto
administracijos nariai, patenkantys į Senatą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų
institucijų mokslininkai ir dėstytojai.
5. Senatą sudaro 49 nariai:
5.1. studentai skiria 10 Senato narių;
5.2. Universiteto rektorius ir du kancleriai skiriami pagal pareigas (iš viso 3 nariai);
5.3. likę 36 nariai paskirstomi taip:
5.3.1. Medicinos akademija išrenka 24 senato narius, tarp jų turi būti 14 profesoriaus
pareigas einančių arba vyriausiųjų mokslo darbuotojų, užėmusių pareigas konkurso tvarka, ir 10
docento pareigas einančių arba vyresniųjų mokslo darbuotojų, užėmusių pareigas konkurso tvarka;
dėstytojai išrenka 5 profesoriaus pareigas einančius, užėmusius pareigas konkurso tvarka, ir 3
docento pareigas einančius darbuotojus, užėmusius pareigas konkurso tvarka; mokslo darbuotojai
išrenka 4 vyriausiuosius mokslo darbuotojus, užėmusius pareigas konkurso tvarka, ir 4
vyresniuosius mokslo darbuotojus, užėmusius pareigas konkurso tvarka; Universiteto klinikų
darbuotojai išrenka 5 profesoriaus pareigas einančius ir 3 docento pareigas einančius darbuotojus,
užėmusius pareigas konkurso tvarka.
5.3.2. Veterinarijos akademijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai išrenka 12 senato
narių, tarp jų turi būti 7 profesoriaus pareigas einantys arba vyriausieji mokslo darbuotojai, užėmę
pareigas konkurso tvarka, ir 5 docento pareigas einantys arba vyresnieji mokslo darbuotojai, užėmę
pareigas konkurso tvarka.
6. Apie organizuojamus Senato rinkimus ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų
skelbiama viešai Universiteto interneto svetainėje.
7. Renkamus Senato narius sudaro darbuotojai, kurių pagrindinė veikla yra
pedagoginė, darbuotojai, kurių pagrindinė veikla yra mokslinė ir darbuotojai, kurių pagrindinė
veikla yra žmogaus ar gyvūno sveikatos priežiūra. Juos renka mokslo laipsnius turintys darbuotojai
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atitinkamos pagrindinės veiklos darbuotojų susirinkimuose, kuriuos šaukia Senato pirmininkas (jo
dar neišrinkus – Universiteto rektorius).
III SKYRIUS
RINKIMŲ KOMISIJA
8. Rinkimams į Senatą organizuoti ne vėliau kaip 1 mėnuo prieš kiekvienus Senato
rinkimus sudaroma nauja rinkimų komisija (toliau - Komisija).
9. Komisija iš 10 narių sudaroma Universiteto rektoriaus įsakymu.
10. Komisijos nariai balsų dauguma iš savo tarpo renka Komisijos pirmininką.
11. Komisijos veiklos forma – posėdis. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose
dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Sprendimai Komisijoje priimami balsų dauguma,
gavus daugiau balsų „už“ nei „prieš“. Komisijos sprendimai fiksuojami Komisijos posėdžio
protokole.
IV SKYRIUS
KANDIDATŲ Į SENATO NARIUS KĖLIMAS
12. Kandidatus, turinčius mokslo laipsnį, į Senato narius gali siūlyti fakulteto
tarybos, mokslo institutai, katedros, fakultetų institutai ir klinikos. Savo kandidatūrą gali kelti ir
pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas.
13. Kandidatai į Senato narius Komisijai turi būti pasiūlyti per 15 dienų po Senato
rinkimų paskelbimo Universiteto interneto svetainėje dienos.
14. Komisijai pateikiamas siūlymas dėl kandidatų, kandidato sutikimas būti
renkamam į Senato narius arba save iškėlusio kandidato prašymas kandidatuoti rinkimuose į
Senato narius.
15. Kandidatus į Senato narius registruoja Komisija. Pasibaigus dokumentų
pateikimo terminui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas Komisija Universiteto interneto svetainėje
skelbia kandidatų į Senato narius sąrašą. Reikalavimų Senato nario pareigoms neatitinkantys
asmenys neregistruojami ir neturi teisės dalyvauti Senato rinkimuose.
16. Senato narių rinkimai turi įvykti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo kandidatų
paskelbimo Universiteto interneto svetainėje.
V SKYRIUS
SENATO NARIŲ RINKIMŲ TVARKA
17. Rinkimų datą ir vietas skelbia Komisija Universiteto interneto svetainėje.
18. Rinkimai laikomi teisėtais, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė turinčių teisę
balsuoti mokslo laipsnius turinčių darbuotojų.
19. Senato narius renka turintys mokslo laipsnį darbuotojai, kurių darbovietė yra
Universitetas. Rinkimai vykdomi atskirų Universiteto struktūrinių padalinių susirinkimuose,
kuriuos organizuoja Komisija.
20. Rinkimams parengiami du skirtingų spalvų slapto balsavimo biuleteniai.
Pirmame biuletenyje surašomi į Senato narius pasiūlyti profesoriai ir vyriausieji mokslo
darbuotojai, o antrame biuletenyje - pasiūlyti docentai ir vyresnieji mokslo darbuotojai. Kandidatai
kiekviename biuletenyje surašomi abėcėlės tvarka.
21. Profesoriaus pareigas einančių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų bei docento
pareigas einančių ir vyresniųjų mokslo darbuotojų gauti balsai skaičiuojami atskirai. Senato nariais
tampa tie kandidatai, kurie surinko daugiausiai balsų. Dviem ar daugiau kandidatų surinkus
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vienodą balsų skaičių ir likus pagal kvotas mažiau laisvų vietų nei yra pretendentų, ne vėliau kaip
po 7 dienų po pirmųjų rinkimų dienos, rengiamas antras balsavimo turas. Antrame rinkimų ture
balsuojama už tuos kandidatus, kurie pirmame rinkimų ture į Senatą nepateko. Antrame ture į
vieną laisvą senato nario vietą gali pretenduoti ne mažiau kaip du kandidatai, pirmame ture surinkę
daugiausiai balsų. Senato nariu tampa tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai balsų.
22. Esant svarbioms priežastims Komisija gali sudaryti sąlygas balsuoti iš anksto.
Tokiu atveju ne vėliau kaip 1 darbo diena iki Senato rinkimų dienos Komisijai pateikiami iš anksto
balsavusiųjų asmenų biuleteniai užklijuotuose vokuose. Vokus su balsavimo biuleteniais Komisija
atplėšia, kai skaičiuoja gautus balsus, ir pagal iš anksto balsavusiųjų balsus prideda prie bendro
balsų skaičiaus.
23. Komisija balsavimų rezultatus paskelbia Universiteto interneto svetainėje, ne
vėliau kaip kitą darbo dieną po įvykusių Senato narių rinkimų. Pakartotinių rinkimų balsavimo
rezultatus Komisija paskelbia Universiteto interneto svetainėje, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po
įvykusių pakartotinių Senato narių rinkimų.
24. Išrinkti Senato nariai, Komisijos pirmininko kviečiami į pirmąjį posėdį, kuris turi
įvykti ne vėliau kaip per 10 dienų po Senato narių išrinkimo.
____________________________

