
 

 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO  

SENATAS 
 

NUTARIMAS 

DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETO  

TARYBOS RINKIMŲ REGLAMENTO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. gegužės 5 d. Nr. 11-52 

Klaipėda 

 

 

 Senatas n u t a r i a patvirtinti Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto tarybos 

rinkimų reglamentą. 

 

 PRIDEDAMA. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto tarybos rinkimų 

reglamentas, 2 lapai. 

 

 

 

 

Senato pirmininkas      prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 
 

  



PATVIRTINTA 

KU Senato 2022-05-05 

Nutarimu Nr. 11-52 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO  

SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETO  

TARYBOS RINKIMŲ REGLAMENTAS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Sveikatos mokslų fakulteto (toliau – SvMF) Taryba (toliau – Taryba) yra Fakulteto akademinės  
savivaldos organas.   
2. Taryba renkama 5 metų kadencijai.   

3. Tarybos nariais gali būti SvMF mokslininkai ir pedagoginius vardus turintys menininkai 

bei visų pakopų studentai.   

TARYBOS RINKIMAI  

 

4. Kitos kadencijos Tarybos rinkimų datą nustato besibaigiančios kadencijos Taryba. Ne mažiau kaip 

prieš 10  dienų iki rinkimų besibaigiančios kadencijos Taryba sudaro Rinkimų komisiją iš 3 asmenų, 

turinčių  balsavimo teisę. Kartu išrenkamas Rinkimų komisijos pirmininkas.  

 

5. Tarybos rinkimuose balsavimo teisę turi visi fakulteto padalinių mokslo ir pedagoginiai 

darbuotojai, dirbantys Universitete ne mažiau kaip 0,25 etato, taip pat dekanas ir prodekanai. 

 

6. Taryboje kiekvienam SvMF sudėtyje esančiam struktūriniam padaliniui skiriama 1 vieta. 

 

7. Tarybą sudaro 15 narių, iš jų studentų atstovavimui skiriamos 2 vietos  ir 1 vieta fakulteto dekanui.  

 

8. Tarybos struktūra: dekanas (1), studentai (2); Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros (1), 

Medicinos technologijų katedros (1), Slaugos katedros (1), Socialinio darbo katedros (1), Sporto, 

rekreacijos ir turizmo katedros (1), Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro (1), Visuomenės 

sveikatos katedros (1) atstovai. Likusias 5 laisvas  Tarybos vietas užima rinkimuose daugiausiai balsų 

surinkę kandidatai, nepatekę pagal padalinių kvotą. 

 

9. Kandidatus į Tarybą siūlo: padalinio susirinkimas (visi darbuotojai, turintys balsavimo teisę, 

apibrėžtą 5 punkte). Kandidatų turi būti pasiūlyta bent vienu daugiau nei skirta vietų Taryboje. 

Siūlymai dėl iškeltų  kandidatų Rinkimų komisijai pateikiami raštu ne vėliau kaip 3 dienos iki rinkimų. 

Kartu su siūlymu pateikiamas raštiškas kandidato sutikimas dalyvauti rinkimuose, nurodant jo 

atstovaujamą padalinį.   

 

10. Rinkimų biuletenyje pateikiamas visų kandidatų į Tarybos narius sąrašas abėcėlės tvarka, 

nurodoma, į kurio padalinio kvotą kandidatas pretenduoja bei, koks padalinys kandidatą pasiūlė. 

Biuletenis  pripažįstamas galiojančiu, jei jame balsuojama ne daugiau kaip už 12 kandidatų.  

  

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, surinkę daugiausiai balsų, atsižvelgiant į padalinių kvotas. 

 

12. Rinkimai yra teisėti, jei balsavimo biuletenius gavo ir balsuotojų sąraše pasirašė ne mažiau kaip 

3/5  balsavimo teisę turinčių rinkėjų.   

 

  

 

13. Tarybos rinkimų rezultatus (Rinkimų protokolą) Rinkimų komisija viešai skelbia ne vėliau kaip 

kitą dieną.   

 

14. Rinkimų metu neišrinkus visų Tarybos narių, skelbiami pakartotiniai rinkimai likusioms Tarybos  



narių vietoms užimti. Pakartotinius rinkimus skelbia ir organizuoja Rinkimų komisija ne vėliau kaip 

per  3 dienas. Į pakartotinio balsavimo biuletenį įrašomi tik į likusias vietas Taryboje pretenduojantys  

kandidatai, surinkę vienodą balsų skaičių.   

 

15. Pakartotinis balsavimas gali būti organizuojamas tik vieną kartą. Jei Tarybos nariai neišrenkami 

per  pakartotinus rinkimus, skelbiami nauji rinkimai į neišrinktas Tarybos narių vietas.   

 

16. Pasitraukus Tarybos nariui (atsistatydina  dėl asmeninių priežasčių, nutrūksta mokslo ir  / ar 

pedagoginio darbuotojo darbo santykiai su KU SvMF ar be pateisinamos priežasties narys per metus 

praleidžia daugiau kaip pusę Tarybos posėdžių), atlaisvintą vietą užima kitas į Tarybą neišrinktas, bet 

daugiausiai balsų rinkimuose surinkęs kandidatas, atsižvelgiant į struktūrinių padalinių kvotas. 

 

17. SvMF studentų atstovybė savo nustatyta tvarka deleguoja 2 Tarybos narius Rinkimų komisijai ne  

vėliau kaip prieš 3 dienas iki Tarybos rinkimų.   

 

PIRMASIS IŠRINKTOS TARYBOS POSĖDIS  

 

18. Taryba gali pradėti darbą, jei ją sudaro ne mažiau kaip 3/5 narių.   

 

19. Pirmąjį Tarybos posėdį (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tarybos suformavimo) kviečia ir 

jam iki Tarybos pirmininko išrinkimo vadovauja Rinkimų komisijos pirmininkas.  

  

20. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami pirmajame posėdyje.   

 

21. Pirmininko kandidatūros keliamos Tarybos posėdyje. Siūlyti gali bet kuris Tarybos narys. Visi  

pasiūlyti ir davę žodinį sutikimą kandidatai įtraukiami į balsavimo biuletenį. Padalinio vadovas 

(dekanas) ir Tarybos pirmininkas negali būti tas pats asmuo.   

 

22. Slapto balsavimo biuletenius dalina ir balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisija iš 

trijų Tarybos narių, išrinktų atviru balsavimu.   

 

23. Kandidatas laikomas išrinktu, jei surinko visų Tarybos narių balsų daugumą.   

 

24. Jei yra daugiau nei vienas kandidatas ir nė vienas negauna balsų daugumos, tame pat posėdyje  

organizuojamas antras balsavimo turas, kuriame dalyvauja du daugiausiai balsų surinkę kandidatai 

(net ir tuo atveju, jei iš pradžių buvo tik du kandidatai). Jei ir antrame ture nė vienas iš kandidatų 

negauna  daugumos, organizuojami nauji pirmininko rinkimai (ne anksčiau, kaip po savaitės).   

 

25. Išrinktasis Tarybos pirmininkas siūlo savo pavaduotojo ir Tarybos sekretoriaus kandidatūras.  

Išrinktais laikomi tie Tarybos pirmininko pasiūlyti asmenys, kurie, balsuojant slaptu balsavimu, gavo  

posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų daugumą.  

  

26. Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas gali būti atšaukti 2/3 visų Tarybos narių balsų 

dauguma. 

 

 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

27. Šis reglamentas taikomas SvMF Tarybos rinkimams ir gali būti keičiamas organizuojant naujus  

Tarybos rinkimus. 

 

 

 

 


