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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO DĖSTYTOJŲ, MOKSLO
DARBUOTOJŲ, ADMINISTRACIJOS IR KITŲ DARBUOTOJŲ SKIRIAMŲ NARIŲ Į
PIRMĄJĄ UNIVERSITETO TARYBĄ SKYRIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Dėstytojų, mokslo darbuotojų,
administracijos ir kitų darbuotojų skiriamų narių į pirmąją LSMU tarybą (toliau - Taryba)
skyrimo tvarka (toliau – TVARKA) nustato LSMU Tarybos rinkimų pagal Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Ţin., 2009-05-12, Nr.: 54-2140) 20 straipsnio 3
dalį, 95 straipsnio 5 dalį ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m.
rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr. ISAK-1725 (Ţin., 2009, Nr. 103-4333) ir LSMU Statutą, tvarką
ir procedūrą.
2. Taryba sudaroma iš 11 narių tokia tvarka:
2.1. Į Tarybą 1 narį skiria studentų atstovybė.
2.2. Tarybą 1 narį skiria švietimo ir mokslo ministras kartu su LSMU Senatu.
2.3. Penkis narius siūlo fiziniai ir juridiniai asmenys iš asmenų, nepriklausančių
Universiteto personalui ir studentams, – šiuos Tarybos narius Aukštojo mokslo tarybos
teikimu skiria ir atšaukia švietimo ir mokslo ministras.
2.4. Į Tarybą 3 narius renka Universitete dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų išrinkti
atstovai (rinkikai). Medicinos akademija renka du tarybos narius, Veterinarijos
akademija - vieną tarybos narį (dėstytoją ar mokslo darbuotoją).
2.5. Į Tarybą 1 narį renka administracijos ir kiti darbuotojai jų atstovų (rinkikų) susirinkime.
Šis narys turi būti kitos akademijos atstovu, nei paskirtasis švietimo ir mokslo ministro
kartu su LSMU senatu (paskirtu pagal Tvarkos 2.2 punktą).
3. Dėstytojų, mokslo darbuotojų, administracijos ir kitų darbuotojų skiriamų narių į pirmąją
Tarybą rinkimus skelbia Senatas nustatydamas rinkimų datą.
4. Tarybos narių rinkimus pagal šią Tvarką organizuoja Senato patvirtinta narių į pirmąją
LSMU Tarybą rinkimų komisija (toliau - Rinkimų komisija).

II. ATSTOVŲ (RINKIKŲ) Į KONFERENCIJAS RINKIMŲ TVARKA
5. Atstovus (rinkikus) į dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferenciją renka fakultetų ir mokslo
institutų dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimai (toliau – Susirinkimai). Šiuos
susirinkimus organizuoja ir vykdo fakulteto dekanai, mokslo institutų direktoriai arba jų
įgalioti darbuotojai. Susirinkimui iki susirinkimo pirmininko išrinkimo pirmininkauja
fakulteto dekanas, mokslo instituto direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Susirinkimo
pradţioje išrenkamas ir susirinkimo sekretorius. Vienas atstovas (rinkikas) renkamas iš
penkių dėstytojų arba mokslo darbuotojų.
6. Atstovus į administracijos ir kitų darbuotojų konferenciją renka administracijos ir kitų
neakademinių padalinių darbuotojų susirinkimai. Fakultetų dekanai ir prodekanai, mokslo
institutų direktoriai ir jų pavaduotojai priskiriami administracijai ir kitiems darbuotojams ir
dalyvauja administracijos ir kitų darbuotojų susirinkime. Šiuos susirinkimus sušaukia
padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys. Susirinkimų pradţioje išrenkamas Susirinkimo
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pirmininkas ir sekretorius. Atstovų (rinkikų) į administracijos ir kitų darbuotojų
konferenciją renkamas vienas atstovas nuo penkių administracijos ir kitų darbuotojų.
Rinkimams maţi padaliniai gali būti apjungiami į padalinių grupes.
7. Susirinkimų rezultatai surašomi susirinkimų protokoluose, kuriuos pasirašo Susirinkimo
pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimų protokolai su deleguotų atstovų sąrašais (padalinys,
vardas, pavardė, pareigos) pateikiami Tarybos narių rinkimų komisijai, kuri sudaro
konferencijų atstovų sąrašus.

III. KANDIDATŲ Į TARYBOS NARIUS KĖLIMAS
8. Kandidatūras į Tarybos narius iškelia atitinkamai dėstytojai ir mokslo darbuotojai bei
administracijos ir kiti darbuotojai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki šaukiamų
konferencijų dienos. Savo kandidatūrą gali kelti ir pats dėstytojas, mokslo darbuotojas arba
administracijos ar kitas darbuotojas.
9. Kandidatams į Tarybos narius keliami šie reikalavimai:
9.1. nepriekaištingos reputacijos dėstytojai, mokslo darbuotojai, kurie Universitete uţima
pareigas konkurso būdu ir kurių darbovietė yra Universitetas, bei administracijos ir kiti
darbuotojai, kurių darbovietė yra universitetas;
9.2. turintys ţinių bei gebėjimų, padedančių siekti Universiteto tikslų ir įgyvendinti
Universiteto misiją.
10. Kandidatus į Tarybos narius registruoja Rinkimų komisija, kuriai pateikiamas kandidatų
sąrašas su kandidatų raštiškais sutikimais, gyvenimo aprašymais arba save išsikėlusio
kandidato prašymas balotiruotis su gyvenimo aprašymu.

IV. TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TVARKA
11. Rinkimų komisija prieš 20 kalendorinių dienų iki šaukiamų konferencijų dienos
Universiteto interneto svetainėje informuoja Universiteto bendruomenę apie konferencijos
vietą, laiką ir darbotvarkę.
12. Konferencijos posėdţiams iki bus išrinktas konferencijos pirmininkas pirmininkauja
Rinkimų komisijos įgaliotas atstovas. Konferencijos pradţioje išrenkamas ir konferencijos
sekretorius.
13. Konferencijos yra teisėtos, jeigu jose dalyvauja ne maţiau kaip 2/3 išrinktų atitinkamų
dėstytojų ir mokslininkų arba administracijos ir kitų darbuotojų atstovų.
14. Tarybos narys išrenkamas didesne kaip pusės susirinkime dalyvaujančių atstovų (rinkikų)
balsų dauguma. Nesurinkus balsų daugumos, kai renkamas Veterinarijos akademijos
dėstytojų ir mokslo darbuotojų kandidatas ir administracijos ir kitų darbuotojų kandidatas
organizuojamas pakartotinis balsavimas, kuriame į biuletenius įrašomos dviejų daugiausiai
surinkusių kandidatų pavardės. Renkant Medicinos akademijos dėstytojų ir mokslo
darbuotojų kandidatus pakartotinis balsavimas organizuojamas tokiais atvejais: kai balsų
daugumą surenka tik vienas kandidatas, tada pakartotiniame balsavime į biuletenius
įrašomos kandidatų, esančių antroje ir trečioje vietoje pavardės; kai balsų daugumos
nesurinka nei vienas kandidatas, pakartotiniame balsavime įrašomos trijų daugiausiai
surinkusių kandidatų pavardės.
15. Surinkus vienodą balsų skaičių kandidatams esantiems antroje ir trečioje (renkant
Medicinos akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų kandidatus) arba pirmoje ir antroje
(renkant Veterinarijos akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų kandidatą ir
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administracijos ir kitų darbuotojų kandidatą) organizuojamas pakartotinis balsavimas,
kuriame į biuletenius įrašomos vienodai balsų surinkusių kandidatų pavardės.
16. Rinkimams, negalintiems dėl svarbios prieţasties negalintiems dalyvauti rinkimuose,
Rinkimų komisija gali sudaryti išankstinio balsavimo sąlygas.
17. Konferencijų rezultatai įrašomi Konferencijų protokoluose, kuriuos pasirašo Konferencijos
pirmininkas, sekretorius ir Rinkimų komisijos deleguotas atstovas.
18. Konferencijų rezultatai ir priimti sprendimai, protokolų išrašų kopijos skelbiami
Universiteto interneto svetainėse.
19. Apie į Tarybą išrinktus narius rektorius informuoja Švietimo ir mokslo ministeriją ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo įvykusių konferencijų dienos. Kartu su išrinktų tarybos narių
sąrašu pateikiamos ir konferencijų protokolų išrašų kopijos.
_______________________________________________________________

