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Vadovaudamasis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto 72 punktu Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos senatas n u t a r i a tvirtinti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos
fakulteto tarybos sudarymo nuostatus (pridedama).
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prof. habil. dr. Leonidas Melnikas
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PATVIRTINTA
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato
2019 m. kovo 27 nutarimu Nr. 4-SN
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS
KLAIPĖDOS FAKULTETO TARYBOS SUDARYMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto tarybos sudarymo nuostatai
(toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA, Akademijos)
Klaipėdos fakulteto tarybos (toliau – KF taryba) sudarymo tvarką ir narių rinkimų vykdymo
reikalavimus.
2. KF taryba sudaromos 5 (penkeriems) metams. Dėl svarbių priežasčių Senatas gali pratęsti
KF tarybos įgaliojimų laikotarpį.
3. KF tarybos narių rinkimai grindžiami nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo,
akademinės laisvės ir skaidrumo principais.
II. KLAIPĖDOS FAKULTETO TARYBOS SUDĖTIS
4.

KF taryba sudaroma iš 10 (dešimt) narių.

5. KF tarybą sudaro:
5.1. KF dekanas yra KF tarybos narys pagal pareigas;
5.2. 1 (vienas) narys, išrinktas iš KF administracijos darbuotojų;
5.3. po 2 (du) narius, išrinktus iš KF katedrų;
5.4. 2 (du) studentų atstovai, kuriuos į KF tarybą deleguoja LMTA studentų atstovybės taryba.
III. KLAIPĖDOS FAKULTETO TARYBOS RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS
6. KF tarybos rinkimus organizuoja ir vykdo KF tarybos rinkimų komisija (toliau – Rinkimų
komisija), kuri sudaroma veikiančios KF tarybos nutarimu.
7. KF taryba, likus 2 (dviem) mėnesiams iki KF tarybos įgaliojimų pabaigos, skelbia Rinkimų
komisijos sudėtį ir jos pirmininką. Rinkimų komisija sudaroma iš 3 (trijų) narių, kurių vienas narys
yra studentų atstovas.
8. Naujos KF tarybos rinkimai turi įvykti ne vėliau kaip po 20 darbo dienų nuo Rinkimų
komisijos sudarymo.
9. Rinkimų komisijos nariu negali būti asmuo, kuris yra iškeltas kandidatu į naujai sudaromą
KF tarybą.
10. KF tarybos Rinkimų komisija:
10.1. skelbia KF tarybos rinkimų datą;
10.2. sudaro ir skelbia kandidatų į KF tarybos narius sąrašus;
10.3. skelbia rinkėjų sąrašą;
10.4. parengia balsavimo biuletenius;
10.5. suskaičiuoja KF rinkėjų balsus ir surašo balsų skaičiavimo protokolus;
10.6. nustato ir skelbia išrinktus asmenis į KF tarybą;
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10.7.

vykdo kitas šiuose Nuostatuose numatytas funkcijas.

11. KF tarybos narius renka KF dėstytojų ir mokslo darbuotojų (tyrėjų), užimančių pareigas
KF konkurso būdu, ir administracijos darbuotojų (toliau – Rinkėjai), susirinkimas.
12. Personalo skyrius pateikia rinkimų dienai aktualų Rinkėjų sąrašą KF tarybos Rinkimų
komisijos pirmininkui.
IV. KANDIDATŲ Į KLAIPĖDOS FAKULTETO TARYBOS NARIUS IŠKĖLIMAS
13. Kandidatai į KF tarybos narius pradedami kelti Rinkimų komisijai paskelbus naujos KF
tarybos rinkimų datą ir baigiami likus 5 darbo dienoms iki KF tarybos rinkimų datos.
14. Kandidatais į KF tarybos narius gali būti nepriekaištingos reputacijos KF akademiniam
personalui priklausantys asmenys (t. y., dėstytojai ir mokslo darbuotojai (tyrėjai), užimantys pareigas
KF konkurso būdu), KF administracijos darbuotojai ir KF studentų atstovai.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
kodeksą.

Kandidatais į KF tarybos narius negali būti:
Akademijos tarybos nariai;
Akademijos senato nariai;
KF dėstytojas ar mokslo darbuotojas (tyrėjas), pažeidęs LMTA akademinės etikos

16.
Kandidatai iškeliami KF katedrų arba kitų akademinių padalinių dėstytojų ir mokslo
darbuotojų (tyrėjų), KF administracijos darbuotojų posėdžiuose.
17.
Iškeltas kandidatas į KF tarybą pasirašo sutikimą dalyvauti kandidatu KF tarybos
rinkimuose (sutikimo forma pateikiama šių Nuostatų priede) ir pateikia jį Rinkimų komisijos
pirmininkui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki rinkimų.
18.
Rinkimų komisija registruoja kandidatus į KF tarybą ir skelbia viešai Akademijos
internetinėje svetainėje.
V. KLAIPĖDOS FAKULTETO TARYBOS RINKIMŲ VYKDYMAS
19. Rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki rinkimų paskelbia
Rinkėjų sąrašą, patvirtintą Personalo skyriaus.
20. Rinkimams parengiami slapto balsavimo biuleteniai. Į rinkimų biuletenį abėcėlės tvarka
įrašoma visų kandidatų vardai ir pavardės.
21.

Rinkėjų susirinkimui pirmininkauja Rinkimų komisijos pirmininkas.

22. Rinkimų komisija išduoda balsavimo biuletenius Rinkėjams ir skaičiuoja Rinkėjų
susirinkimo dalyvių balsus. Rinkėjai, gaudami balsavimo biuletenį, pasirašo registracijos žurnale.
23. Rinkėjų susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė fakulteto rinkėjų.
Jeigu susirinkime nedalyvauja reikiamas Rinkėjų skaičius, tai Rinkimų komisija pakartotinį
susirinkimą šaukia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
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24. Rinkėjai balsavimo biuletenyje pažymi pavardes tų kandidatų, už kuriuos balsuoja.
Galiojančiu laikomas biuletenis, jei jame pažymėtų kandidatų skaičius neviršija 7 (t. y., patvirtinto
renkamų KF tarybos narių skaičiaus).
25.

Rinkimų komisija gali sudaryti sąlygas balsuoti iš anksto.

26.

KF tarybos nariais tampa tie kandidatai, kurie surinko daugiausiai Rinkėjų balsų.

27. Vienodą balsų skaičių surinkus dviem ar daugiau kandidatų ir likus pagal kvotas mažiau
laisvų vietų nei yra pretendentų, rengiamas KF tarybos narių rinkimų antrasis turas.
28. Antrame rinkimų ture į vieną laisvą KF tarybos nario vietą gali pretenduoti ne mažiau
kaip du kandidatai, pirmame ture surinkę vienodai balsų. Kandidatai laikomi išrinktais tie, kurie
surinko daugiausia balsų.
29. Jei po antrojo turo išrenkami ne visi KF tarybos nariai, Rinkimų komisija ne vėliau kaip
per 10 darbo dienų skelbia papildomus KF tarybos rinkimus.
30. Rinkimų komisija balsavimo rezultatus paskelbia ne vėliau kaip kitą darbo dieną po
įvykusių KF tarybos rinkimų ir informuoja LMTA rektorių, pateikdama protokolo išrašą.
31. Į pirmąjį naujai išrinktos KF tarybos posėdį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos
išrinkimo, kviečia KF dekanas.
32. Pirmajame KF tarybos posėdyje paprasta balsų dauguma iš KF tarybos narių slaptu
balsavimu išrenkamas KF tarybos pirmininkas. Jo teikimu KF taryba tvirtina pirmininko pavaduotoją
ir sekretorių. KF tarybos pirmininku negali būti renkamas KF dekanas.
VI. KLAIPĖDOS FAKULTETO TARYBOS KADENCIJOS METU ATSILAISVINUSIŲ
VIETŲ UŽĖMIMAS
33.
33.1.
pareigas;
33.2.
33.3.
33.4.

KF tarybos įgaliojimų laikotarpiu gali atsilaisvinti vietos, kai:
išrinktasis KF tarybos narys yra išrenkamas KF dekanu ir patenka į KF tarybą pagal
KF tarybos narys nutraukia darbo santykius su Akademija;
KF tarybos narys atsistatydina iš KF tarybos narių;
KF akademinis padalinys atšaukia savo išrinktą KF tarybos narį.

34. Atsilaisvinusią KF tarybos nario vietą KF taryboje iki KF tarybos įgaliojimų pabaigos
užima:
34.1. kitas eilėje pagal surinktų balsų skaičių esantis atitinkamos KF katedros kandidatas, jei
atsilaisvino tos katedros kvotos vieta;
34.2. kitas eilėje pagal surinktų balsų skaičių esantis KF administracijos kandidatas, jei
atsilaisvino administracijos kvotos vieta.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35.

Šie Nuostatai ir jo pakeitimai tvirtinami LMTA senato nutarimu.

36.

Šie Nuostatai įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos.
______________________________________
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LMTA Klaipėdos fakulteto tarybos sudarymo nuostatų
priedas
(Kandidato į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto tarybos narius sutikimo formos pavyzdys)

……………………………………………………………………………….
vardas, pavardė

................................................................................................................................................
katedros (skyriaus, centro) pavadinimas ir pareigos

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Klaipėdos fakulteto tarybos rinkimų komisijai

SUTIKIMAS
20.....-.......-.......
Klaipėda

Sutinku dalyvauti kandidatu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto
tarybos rinkimuose.

..........................................
(parašas)

...............................................................................
(vardas, pavardė)

