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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO (LSMU) FAKULTETO
TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Fakulteto taryba (toliau Taryba) sudaroma iš LSMU konkurso būdu užimančių
pareigas dėstytojų, mokslo darbuotojų, studentų ir socialinių partnerių atstovų.
2. Tarybos narių skaičių nustato Senatas, atsižvelgdamas į studijuojančiųjų fakultete
studentų skaičių. Tarybos narių skaičius:
medicinos fakultete – 21;
farmacijos fakultete – 13;
odontologijos fakultete – 13;
slaugos fakultete – 13;
visuomenės sveikatos fakultete – 11;
gyvulininkystės technologijos fakultete – 11;
veterinarijos fakultete – 15.
3. Tarybos narius renka fakulteto dėstytojų susirinkimas. Studentų atstovus į fakulteto
tarybą nustatyta tvarka deleguoja LSMU Studentų atstovybė.
4. Tarybos narių kvotos nustatomos vadovaujantis atstovavimo ir proporcingumo
principais:
4.1. Studentų skaičius Taryboje:
medicinos fakultete – 4;
farmacijos fakultete – 2
odontologijos fakultete – 2;
slaugos fakultete – 2;
visuomenės sveikatos fakultete – 2;
gyvulininkystės technologijos fakultete – 2;
veterinarijos fakultete – 3.
4.1.1. LSMU Studentų atstovybė, esant objektyvioms ir motyvuotoms priežastims gali
atšaukti savo deleguotus Tarybos narius ir deleguoti kitus.
4.2. Fakulteto dekanas yra Tarybos narys pagal pareigas.
4.3. Vienas Tarybos narys, nedirbantis LSMU, turi būti renkamas iš socialinių
partnerių atstovų.

4.4. Kitus tarybos narius renka fakulteto dėstytojų susirinkimas.
5. Rinkimus organizuoja Tarybos rinkimų komisija, sudaryta Tarybos sprendimu.
Rinkimų komisijai įgaliojimai suteikiami Tarybos kadencijai. Komisijos narys negali būti
kandidatu į Tarybos narius.

II. RINKIMŲ TVARKA
6. Rinkimų komisija sudaro dėstytojų (rinkėjų), kurie fakultete turi darbo sutartis,
sąrašą ir jį paskelbia viešai internetinėje LSMU svetainėje, ne vėliau kaip dvi savaitės iki
rinkimų. Sąraše turi būti nurodyta rinkėjo vardas, pavardė, mokslo laipsnis, pedagoginis
vardas, pareigos. Komisija pretenzijas priima per dvi darbo dienas nuo sąrašo paskelbimo.
7. Kandidatai į Tarybos narius pradedami kelti paskelbus rinkimus ir baigiami – likus
penkioms darbo dienoms iki rinkimų. Kandidatais į Tarybos narius gali būti dėstytojai ir
mokslo darbuotojai, kurie LSMU pareigas užima konkurso būdu. Kandidatą gali iškelti
rinkėjų grupė arba kandidatūrą gali kelti ir pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas. Kandidatas
turi duoti sutikimą balotiruotis. Maksimalus kandidatų skaičius neribojamas. Rinkimų
komisija kandidatus registruoja ir skelbia viešai LSMU internetinėje svetainėje.
8. Socialinių partnerių atstovus, nedirbančius LSMU, gali siūlyti Senatas, asociacijos,
kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, fakulteto rinkėjų grupė arba kandidatas savo kandidatūrą
gali siūlyti ir pats. Kandidatas turi duoti sutikimą balotiruotis.
9. Rinkimai yra teisėti, jeigu susirinkime dalyvauja daugiau kaip 2/3 visų fakulteto
rinkėjų. Jeigu susirinkime nedalyvauja reikiamas rinkėjų skaičius, tai rinkimų komisija
pakartotinį susirinkimą šaukia ne vėliau kaip per penkias darbo dienas.
10. Rinkimams parengiami slapto balsavimo biuleteniai. Į rinkimų biuletenį abėcėlės
tvarka įrašoma visų kandidatų vardai ir pavardės. Biuletenius išduoda rinkimų komisija.
Rinkėjai gaudami balsavimo biuletenį pasirašo biuletenių išdavimo lape. Rinkėjai balsavimo
biuletenyje pažymi pavardes tų kandidatų, už kuriuos balsuoja. Balsavimui dėl socialinių
partnerių atstovo yra parengiami atskiri balsavimo biuleteniai. Galiojančiu laikomas
biuletenis, jei jame pažymėtų kandidatų skaičius neviršija patvirtintos Tarybos narių kvotos.
11. Esant svarbioms priežastims rinkimų komisija gali sudaryti sąlygas balsuoti iš
anksto.
12. Tarybos nariais tampa tie kandidatai, kurie surinko daugiausiai balsų. Vienodą
balsų skaičių surinkus dviem ar daugiau kandidatų ir likus pagal kvotas mažiau laisvų vietų

nei yra pretendentų, po savaitės rengiamas antras balsavimo turas. Antrame ture į vieną laisvą
Tarybos nario vietą gali pretenduoti ne mažiau kaip du kandidatai, pirmame ture surinkę
daugiausiai balsų. Išrinktais laikomi tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balsų.
13. Rinkimų komisija balsavimo rezultatus paskelbia ne vėliau kaip kitą dieną po
įvykusių rinkimų ir informuoja Rektorių, pateikdama protokolo išrašą.
14. Naujai išrinktą Tarybą į pirmą posėdį ne vėliau kaip per septynias dienas po jos
išrinkimo kviečia dekanas.
15. Pirmajame Tarybos posėdyje paprasta balsų dauguma iš Tarybos narių slaptu
balsavimu išrenkamas Tarybos pirmininkas. Jo teikimu Taryba renka pirmininko pavaduotoją
ir sekretorių
16. Pretenzijas dėl rinkimų procedūros pažeidimų galima teikti rinkimų komisijai per
tris darbo dienas po rinkimų. Rinkimų komisija per dvi dienas privalo išnagrinėti gautas
pretenzijas ir išsiųsti pareiškėjui per Dokumentų valdymo tarnybą raštišką atsakymą. Gavęs
netenkinantį atsakymą pareiškėjas turi teisę kreiptis į universiteto Senatą. Senato sprendimas
yra galutinis.

