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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS REGIONO ISTORIJOS IR
ARCHEOLOGIJOS INSTITUTO TARYBOS RINKIMŲ REGLAMENTAS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Klaipėdos universiteto (toliau KU) Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (toliau
BRIAI) taryba (toliau Taryba) yra akademinės savivaldos organas.
2.
Taryba renkama 5 metų kadencijai.
3.
Tarybos nariais gali būti BRIAI mokslininkai ir visų pakopų BRIAI studentai.
4.
Tarybą sudaro 9 nariai:
4.1. BRIAI direktorius, kuris yra Tarybos narys pagal pareigas;
4.2. Šeši Tarybos nariai, renkami iš BRIAI mokslo ir/ar pedagoginių darbuotojų;
4.3. Du studentų atstovai, deleguojami Klaipėdos universiteto studentų sąjungos: vienas iš
BRIAI I–II studijų pakopų studentų, antras – iš BRIAI III studijų pakopos studentų.
BRIAI ATSTOVŲ RINKIMAI
5.
Tarybos rinkimų datą nustato ir Rinkimų komisiją sudaro veikianti Taryba. Rinkimų komisija
sudaroma iš 3 asmenų, kurie turi balsavimo teisę, kaip ją apibrėžia šio reglamento 6 punktas, bet
atsisako kandidatuoti į Tarybą. Kartu iš jų paskiriamas Rinkimų komisijos pirmininkas. Rinkimų
komisija gali būti suformuota ir rinkimų data nustatyta skirtinguose Tarybos posėdžiuose. Rinkimai
vyksta likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki veikiančios Tarybos kadencijos pabaigos.
6.
Teisę rinkti šio reglamento 4.2 punkte nurodytus Tarybos narius turi visi KU mokslo ir/ar
pedagoginiai darbuotojai, kurie BRIAI užima ne mažiau kaip 0,5 etato (susumavus visų mokslo ir/ar
pedagoginių pareigų etato dalis), taip pat BRIAI direktorius.
7.
Kandidatus į šio reglamento 4.2 punktu nustatytas vietas siūlo BRIAI darbuotojų susirinkimas (ai). Tokį susirinkimą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 mokslo ir/ar pedagoginių darbuotojų, turinčių
balsavimo teisę, kaip ji apibrėžta šio reglamento 6 punkte, grupė. Susirinkimas gali iškelti neribotą
kandidatų skaičių. Iškelti kandidatai turi raštu sutikti dalyvauti rinkimuose. Kandidatai, keliami į
BRIAI mokslo ir/ar pedagoginiams darbuotojams numatytas vietas, turi atitikti šio reglamento 4.2
punkto reikalavimus, t. y. būti BRIAI mokslo ir/ar pedagoginiai darbuotojai, nepaisant užimamos etato
dalies. Iš viso turi būti iškelta daugiau nei šeši reikalavimus atitinkantys kandidatai į vietas, numatytas
šio reglamento 4.2 punkte. Kandidatų kėlimo procedūra gali trukti kelias dienas. Ji laikoma baigta likus
5 darbo dienoms iki rinkimų. Kandidatų sąrašą Rinkimų komisijos pirmininkas viešina ne vėliau kaip
prieš 5 dienas iki rinkimų.
8.
Balsavimas yra slaptas. Rinkimų komisijos pirmininkas privalo užtikrinti slaptą balsavimą ir
tuomet, kai rinkimai vyksta nuotoliniu būdu: tam naudojama slaptą balsavimą užtikrinanti virtuali
platforma, kurią parenka Rinkimų komisija.
9.
Kandidatų, kurie renkami į šio reglamento 4.2 punktu numatytas vietas, rinkimai yra teisėti, jei
rinkimų dieną balsavimo biuletenius gavo ir balsuotojų sąraše pasirašė 3/5 balsavimo teisę turinčių
rinkėjų. Kai rinkimai vyksta nuotoliniu būdu (virtualioje platformoje), ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki
rinkimų Rinkimų komisija skelbia nustatytą balsavimo laiką, kada virtualioje platformoje vyks
rinkimai. Tokių rinkimų atveju pasirašymui balsuotojų sąraše yra prilyginamas asmens, turinčio
balsavimo teisę, pasinaudojimas šia teise virtualioje platformoje.
10. Rinkimų biuletenyje pateikiamas visų kandidatų į Tarybos narius sąrašas abėcėlės tvarka.
Biuletenis pripažįstamas galiojančiu, kai jame balsuojama ne daugiau kaip už šešis BRIAI mokslo ir/ar
pedagoginius darbuotojus. Kai rinkimai vyksta nuotoliniu būdu (virtualioje platformoje), Rinkimų

komisija sukuria tokį klausimyną, kuris visiškai atitinka įprastą rinkimų biuletenį. Klausimynas
išsiuntinėjamas visiems rinkimų teisę turintiems BRIAI darbuotojams jų el. pašto adresais kartu su
nuoroda į URL adresą, kurią virtuali platforma sugeneruoja rinkimams.
11. Pasibaigus balsavimui, Rinkimų komisijos nariai suskaičiuoja balsus ir pasirašo rinkimų
protokolą. Prie jo pridedamas balsuotojų sąrašas ir visi balsadėžėje rasti biuleteniai. Išrinktais laikomi
kandidatai, kurie surinko daugiausiai balsų. Kai rinkimai vyksta nuotoliniu būdu (virtualioje
platformoje), virtuali platforma balsus skaičiuoja ir informaciją apie rinkimų rezultatus visiems
rinkimuose dalyvavusiesiems išsiunčia automatiškai. Tokiu atveju Rinkimų komisija tik patvirtina
šiuos rezultatus ir pasirašo rinkimų protokolą bei sąrašą asmenų, kuriems buvo suteikta prieiga prie
virtualioje platformoje vykusių rinkimų.
12. Tarybos rinkimų rezultatus (Rinkimų protokolą) Rinkimų komisija viešai skelbia ne vėliau kaip
kitą dieną po rinkimų.
13. Kai į paskutines vietas Taryboje pretenduoja daugiau kandidatų, surinkusių vienodą balsų
skaičių, negu yra laisvų vietų Taryboje, Rinkimų komisijos pirmininkas kartu su rinkimų rezultatais
skelbia pakartotinį balsavimą. Jis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 dienas po rinkimų. Į pakartotinio
balsavimo biuletenį įrašomi tik į likusias vietas Taryboje pretenduojantys kandidatai, surinkę vienodą
balsų skaičių. Išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausiai balsų. Jei Tarybos nariai neišrenkami per
pakartotinį balsavimą, skelbiami nauji rinkimai į neišrinktas Tarybos narių vietas.
14. Kai į rinkimus susirenka mažiau nei 3/5 balsavimo teisę turinčių rinkėjų, organizuojami nauji
rinkimai, kurie turi vykti ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų po pirminių rinkimų dienos. Naujų rinkimų
dieną nustato veikianti Taryba, o rinkimų procedūra vyksta vadovaujantis šio reglamento 5–13
punktuose numatyta tvarka.
BRIAI STUDENTŲ ATSTOVŲ DELEGAVIMAS
15. Studentų atstovams į Tarybą išrinkti Rinkimų komisijos pirmininkas organizuoja dvi studentų
apklausas – vieną, skirtą išrinkti delegatui į vietą Taryboje, skirtą I–II studijų pakopų studentams, antrą,
skirtą išrinkti delegatui į vietą Taryboje, skirtą III studijų pakopos studentams. Apklausose atitinkamų
pakopų studentų turi būti paprašyta pasiūlyti savo atstovus į Tarybą. Apklausos rengiamos, ne vėliau
kaip prieš 5 darbo dienas pranešus apie jų pradžios laiką studentams jų el. adresais. Per tą laiką
studentai turi teisę savo iniciatyva surengti susitikimus galimoms kandidatūroms aptarti. Apklausos
gali vykti ne ilgiau kaip 3 darbo dienas. Daugiausiai studentų balsų per apklausas surinkusius
kandidatus, vieną BRIAI I–II pakopų studentą ir vieną BRIAI III pakopos studentą, Rinkimų komisijos
pirmininkas kartu su išsamia apklausų ataskaita teikia Klaipėdos universiteto studentų sąjungai, kuri
tvirtina apklausų rezultatus ir atsiunčia Rinkimų komisijos pirmininkui studentų atstovų delegavimo į
Tarybą raštą. Delegavimo raštas atsiunčiamas likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki nustatytos
BRIAI mokslo ir/ar pedagoginių darbuotojų rinkimų dienos.
PIRMASIS IŠRINKTOS TARYBOS POSĖDIS
16. Pirmąjį Tarybos posėdį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rinkimų rezultatų paviešinimo
kviečia ir jam, iki Tarybos pirmininko išrinkimo, vadovauja Rinkimų komisijos pirmininkas. Toks
posėdis gali vykti ir nuotoliniu būdu (virtualioje platformoje).
17. Pirmasis Tarybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 3/5 Tarybos narių.
18. Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami pirmame posėdyje. Šiems rinkimams
organizuojami du atskiri balsavimai.
19. Pirmininko kandidatūras Tarybos posėdyje gali siūlyti bet kuris Tarybos narys. Visi pasiūlyti ir
žodinį sutikimą davę kandidatai įtraukiami į balsavimo biuletenį. Asmuo, einantis BRIAI direktoriaus
pareigas, ar studentų atstovas negali būti renkamas Tarybos pirmininku ar jo pavaduotoju.
20. Slapto balsavimo biuletenius dalija ir balsavimo rezultatus skelbia Balsų skaičiavimo komisija,

sudaryta iš trijų Tarybos narių, išrinktų atviru balsavimu. Kai balsavimas vyksta nuotoliniu būdu, Balsų
skaičiavimo komisija privalo naudoti slaptą balsavimą užtikrinančią virtualią platformą, kurią parenka
Balsų skaičiavimo komisija. Balsų skaičiavimo komisija platformoje sukuria tokį klausimyną, kuris
visiškai atitinka įprastą balsavimo biuletenį.
21. Kandidatas į Tarybos pirmininkus laikomas išrinktu, kai jis surenka visų Tarybos narių balsų
daugumą.
22. Kai yra daugiau nei vienas kandidatas ir nė vienas negauna visų Tarybos narių balsų daugumos,
tame pat posėdyje organizuojamas antras balsavimo turas, kuriame dalyvauja tik du daugiausiai balsų
surinkę kandidatai (net ir tuo atveju, jei iš pradžių buvo tik du kandidatai). Jei ir antrajame ture nė
vienas iš kandidatų negauna daugumos, Rinkimų komisijos pirmininkas skelbia naują Tarybos
posėdžio datą (ne anksčiau kaip po savaitės); šio posėdžio metu organizuojami nauji pirmininko
rinkimai.
23. Išrinktasis Tarybos pirmininkas siūlo savo pavaduotojo kandidatūrą, o vieną Tarybos narį skiria
Tarybos sekretoriumi. Tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai vyksta taip pat, kaip Tarybos
pirmininko, o išrinktu laikomas tas Tarybos pirmininko pasiūlytas asmuo, kuris gauna posėdyje
dalyvaujančių Tarybos narių balsų daugumą.
TARYBOS NARIŲ ĮGALIOJIMŲ NUTRŪKIMAS PRIEŠ LAIKĄ
24. Nutrūkus BRIAI direktoriaus kadencijai, jo įgaliojimai BRIAI Taryboje nutrūksta tą pačią dieną.
Tokiu atveju nauju Tarybos nariu automatiškai tampa naujas BRIAI direktorius.
25. Atsilaisvinusią Tarybos nario, išrinkto iš BRIAI mokslo ir/ar pedagoginių darbuotojų, vietą
užima kitas per Tarybos rinkimus į ją neišrinktas, bet daugiausia balsų rinkimuose gavęs kandidatas.
Tai vyksta šiais atvejais:
25.1. Kai paskiriamas naujas BRIAI direktorius, kuris prieš tai buvo Tarybos narys, išrinktas į
šio reglamento 4.2 punktu numatytas vietas;
25.2. Kai nutrūksta BRIAI mokslo ir/ar pedagoginių darbuotojo darbo santykiai su KU.
26. Kai Tarybos narys, atstovaujantis studentams, išeina akademinių atostogų arba studijas baigia,
jo įgaliojimai BRIAI Taryboje nutrūksta tą pačią dieną. Tokiu atveju Tarybos pirmininkas inicijuoja
naujo nario delegavimo procedūrą, kaip numato šio reglamento 15 punktas. 15 punkte aprašytas
Rinkimų komisijos pirmininko funkcijas atlieka Tarybos pirmininkas arba paveda jas kitam Tarybos
nariui.
27. Nauji Tarybos pirmininko ar jo pavaduotojo rinkimai pagal tvarką, kurią numato šio reglamento
18–23 punktai, artimiausiame Tarybos posėdyje turi būti organizuojami šiais atvejais:
27.1. Kai nutrūksta Tarybos pirmininko ar jo pavaduotojo darbo santykiai su KU;
27.2. Kai Tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas atšaukiami 2/3 visų Tarybos narių balsų
dauguma;
27.3. Kai nutrūksta BRIAI direktoriaus kadencija, o nauju BRIAI direktoriumi tampa Tarybos
pirmininkas ar jo pavaduotojas;
27.4. Kai Tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas atsistatydina.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Šis reglamentas taikomas sudarant naują Tarybą nuo priėmimo dienos ir gali būti keičiamas KU
numatyta tvarka, kai pagal šį reglamentą sudarytos Tarybos kadencija baigsis.

