PATVIRTINTA
KMU Senato 2010-08-31
nutarimu Nr. 55-03
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBOS, SENATO
RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTAS

I. Bendrosios nuostatos
1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) tarybos ir senato rinkimų komisija
organizuoja LSMU Tarybos ir Senato rinkimus vadovaudamasi LSMU statutu, Kauno
medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos senatų patvirtintomis LSMU
Tarybos ir Senato rinkimų tvarkomis, šiuo darbo reglamentu ir kitais LR galiojančiais teisės
aktais.
II. LSMU tarybos ir senato rinkimų komisijos sudarymo tvarka
2. Rinkimams į LSMU Tarybą ir Senatą organizuoti Kauno medicinos universiteto ir
Lietuvos veterinarijos akademijos senatai sudaro Rinkimų komisiją (toliau – Komisija) iš 10
narių: po 5 narius iš kiekvienos institucijos.
3. Komisija sudaroma ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui.
4. Komisijos sudėtį, keičia LSMU Senatas.

III. Komisijos darbo organizavimas
5. Pirmo naujai sudarytos komisijos posėdžio metu išrenkamas komisijos pirmininkas,
komisijos pirmininko pavaduotojas. Posėdis teisėtas kai posėdyje dalyvauja nemažiau 2/3
komisijos narių.
6. Jei Komisijos pirmininku išrenkamas Kauno medicinos universiteto atstovas,
pavaduotoju renkamas Veterinarijos akademijos atstovas ir atvirkščiai.
7. Komisija paskirstoma į dvi darbo grupes. 5 Kauno medicinos universiteto atstovai
organizuoja tarybos ir senato rinkimus Medicinos akademijoje, Veterinarijos akademijos
atstovai organizuoja rinkimus Veterinarijos akademijoje.
8. Pirmo posėdžio metu išrenkami 2 komisijos sekretoriai, iš atitinkamų institucijų.
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9. Darbo grupėms vadovauja komisijos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas.
10. Bendriems komisijos posėdžiams pirmininkauja komisijos pirmininkas, jam neesant
pirmininkavimo teisę perima pirmininko pavaduotojas.

IV. Komisijos funkcijos
11. Komisija, vadovaudamasi LSMU Tarybos ir

Senato rinkimų tvarka, organizuoja

rinkimus į LSMU Tarybą ir Senatą. Registruoja ir skelbia kandidatus, paskelbia informaciją
apie rinkimų datą ir vietą, parengia slapto balsavimo biuletenius ir vadovauja rinkimams bei
skelbia rinkimų rezultatus.
12. Komisijos pirmininkas apie išrinktus LSMU Tarybos ir Senato narius, ne vėliau kaip
kitą darbo dieną raštu informuoja LSMU rektorių.
13. LSMU Tarybos rinkikų konferencijų posėdžiams iki bus išrinktas konferencijos
pirmininkas pirmininkauja Komisijos įgalioti atstovai. Atstovų kandidatūros iškeliamos
komisijos posėdžio metu. Atstovas patvirtinamas balsų dauguma.
14. Komisijos pirmininkas kviečia pirmą LSMU Senato posėdį ir jam vadovauja kol bus
išrinktas Senato pirmininkas. Išrinkus Senato pirmininką, toliau posėdžiui vadovauja
išrinktasis Senato pirmininkas.
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