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PATVIRTINTA 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato 

2019 m. spalio 23 nutarimu Nr. 22-SN 

 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS  

MUZIKOS FAKULTETO TARYBOS SUDARYMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto tarybos sudarymo nuostatai 

(toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA, Akademijos) 

Muzikos fakulteto tarybos (toliau – MF taryba) sudarymo tvarką ir narių rinkimų vykdymo 

reikalavimus. 

 

2. MF taryba sudaromos 5 (penkeriems) metams. Dėl svarbių priežasčių Senatas gali pratęsti 

MF tarybos įgaliojimų laikotarpį.  

 

3. MF tarybos narių rinkimai grindžiami nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo, 

akademinės laisvės, skaidrumo ir etikos principais. 

 

II. MUZIKOS FAKULTETO TARYBOS SUDĖTIS 

 

4. MF tarybą sudaro: 

4.1. MF dekanas yra MF tarybos narys pagal pareigas; 

4.2. po 1 (vieną) atstovą iš kiekvienos MF katedros; 

4.3. 1 (vienas) koncertmeisterių atstovas; 

4.4. 4 (keturi) studentų atstovai, kuriuos į MF tarybą renka ir deleguoja LMTA studentų 

atstovybės taryba.  

 

II. MUZIKOS FAKULTETO TARYBOS RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS 

 

5. MF dekanas, likus 2 (dviem) mėnesiams iki MF tarybos įgaliojimų pabaigos, savo 

potvarkiu skelbia datą, iki kurios turi būti išrinkti ir deleguoti MF tarybos nariai. 

 

6. Kandidatais į MF tarybos narius gali būti nepriekaištingos reputacijos ir LMTA 

akademinės etikos kodekso nepažeidę: 

6.1. MF katedrų dėstytojai, užimantys pareigas konkurso būdu arba dirbantys pagal 

neterminuotas darbo sutartis; 

6.2. koncertmeisteriai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis; 

6.3. studentai.  

 

7. Kandidatai į MF tarybą iškeliami MF katedrų ir koncertmeisterių posėdžiuose gavus 

keliamo kandidato sutikimą dalyvauti MF tarybos rinkimuose. 

 

III. MUZIKOS FAKULTETO TARYBOS RINKIMŲ VYKDYMAS 

 

8. MF tarybos nariai slaptu balsavimu yra išrenkami: 

8.1.  kiekvienos MF katedros dėstytojų rinkiminiuose susirinkimuose; 

8.2. koncertmeisterių atstovas – MF koncertmeisterių rinkiminiame susirinkime; 

8.3. studentų atstovai – LMTA studentų atstovybės tarybos rinkiminiame susirinkime. LMTA 

studentų atstovybės tarybos išrinkti ir deleguoti studentai turi atitikti LMTA pažangaus studento 

reikalavimus1. 

 

                                                 
1 Pažangus studentas – studentas, neturintis akademinių skolų.  
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9. MF katedrų ar koncertmeisterių susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip 

pusė katedrose dirbančių dėstytojų, MF fakultete dirbančių koncertmeisterių. Nesant reikiamam 

kvorumui katedros vedėjas ar fakulteto koncertmeisterių susirinkimo pirmininkas ne vėliau kaip per 

5 darbo dienas šaukia pakartotinį susirinkimą. Pakartotiniam susirinkimui kvorumo reikalavimai 

netaikomi. 

 

10. Rinkiminiams susirinkimams (toliau – susirinkimas) parengiami slapto balsavimo 

biuleteniai (biuletenio pavyzdys pateikiamas šių Nuostatų 1 priede). Į rinkimų biuletenį abėcėlės 

tvarka įrašoma visų kandidatų vardai ir pavardės. 

 

11. Renkant MF tarybos narį, gali būti sudaromos sąlygos balsuoti iš anksto.  

 

12. Rinkėjai slapto balsavimo biuletenyje pažymi kandidato pavardę, už kurį balsuoja. 

Galiojančiu laikomas biuletenis, jei jame yra pažymėtas vienas kandidatas. 

 

13. MF tarybos nariais tampa tie kandidatai, kurie surenka daugiausiai katedros, 

koncertmeisterių, LMTA studentų atstovybės tarybos susirinkimuose dalyvaujančių rinkėjų balsų.  

 

14. MF katedrų, koncertmeisterių ir LMTA studentų atstovybės tarybos susirinkimų protokolų 

(protokolo pavyzdys pateikiamas šių Nuostatų 2 priede) kopijos ar išrašai ne vėliau kaip per 3 (tris) 

darbo dienas pateikiamos MF dekanui.  

 

15. MF dekanas savo potvarkiu naujai kadencijai išrinktus ir deleguotus MF tarybos narius 

skelbia ir apie tai informuoja LMTA rektorių bei Senato pirmininką ne vėliau, kaip likus 10 darbo 

dienų iki veikiančios MF tarybos įgaliojimų pabaigos. 

 

16. Į pirmąjį naujai išrinktos MF tarybos posėdį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos 

išrinkimo kviečia MF dekanas.  

 

17. Pirmajame MF tarybos posėdyje paprasta balsų dauguma iš MF tarybos narių slaptu 

balsavimu išrenkamas MF tarybos pirmininkas. Jo teikimu MF taryba tvirtina pirmininko 

pavaduotoją. MF tarybos pirmininku negali būti renkamas MF dekanas, LMTA tarybos ar senato 

narys, išrinktas į MF tarybą. MF dekanas užtikrina MF tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas 

(skiria sekretorių, patalpas ir kt.). 

 

IV. MUZIKOS FAKULTETO TARYBOS KADENCIJOS METU ATSILAISVINUSIŲ VIETŲ 

UŽĖMIMAS 

 

18. MF tarybos įgaliojimų laikotarpiu gali atsilaisvinti vietos, kai: 

18.1. išrinktasis MF tarybos narys yra išrenkamas MF dekanu ir patenka į MF tarybą pagal 

pareigas; 

18.2. MF tarybos narys nutraukia darbo santykius su Akademija; 

18.3. MF tarybos narys atsistatydina iš MF tarybos narių; 

18.4. MF katedros dėstytojų susirinkimas ar koncertmeisterių susirinkimas, ar LMTA studentų 

atstovybė atšaukia savo į MF tarybą išrinktą ir deleguotą narį. 

 

19. Atsilaisvinusią MF tarybos nario vietą iki MF tarybos įgaliojimų pabaigos užima kitas 

atitinkamos katedros, koncertmeisterių, LMTA studentų atstovybės išrinktas ir deleguotas narys.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

20. Šie Nuostatai ir jų pakeitimai tvirtinami LMTA senato nutarimu. 

21. Šie Nuostatai įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos. 

  ______________________________________ 
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Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto tarybos sudarymo nuostatų 

1 priedas 

 

 

(balsavimo biuletenio pavyzdys) 

 

 

 

2019 m. ...........................................  .........  d. 

MUZIKOS FAKULTETO TARYBOS NARIO, 

DELEGUOJAMO ........................................................................ 

........................................................................................KATEDROS, 

RINKIMŲ BIULETENIS 

 

 

 

 

A. V. 

   

 PAŽYMĖKITE VIENĄ KANDIDATĄ, UŽ KURĮ BALSUOJATE.  

 
ŽYMĖJIMO PAVYZDYS:             

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 

MALONIAI PRAŠOME DAR KARTĄ ĮSITIKINTI, KAD PAŽYMĖJOTE VIENĄ 

KANDIDATĄ. 
Jei nepažymėsite nė vieno kandidato arba pažymėsite daugiau kaip vieną kandidatą, biuletenis 

bus laikomas negaliojančiu. 

 

 

  



5 

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto tarybos sudarymo nuostatų 

2 priedas 

 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS  

MUZIKOS FAKULTETO  

............................................................. KATEDRA (SKYRIUS, CENTRAS) 

 

RINKMINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

2019 m. ......................................... d. Nr. ............... 

Vilnius 

 

Susirinkimas įvyko 20.....-.......-......., .......... val. 

 

Susirinkimo pirmininkas(ė) ................................................................................................................... 

 

Susirinkimo sekretorius(ė) ..................................................................................................................... 

 

Susirinkimo (iš viso ............... dėstytojų): .............................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

DARBOTVARKĖ: 

Dėl į Muzikos fakulteto tarybą deleguojamo nario rinkimų. 

 

SVARSTYTA: Į Muzikos fakulteto tarybą deleguojamo nario rinkimai.  

 

1. Kandidatais į Muzikos fakulteto tarybos narius pasiūlyti kandidatai: 
Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Mokslo laipsnis / pripažintas 

menininkas 
Pareigos* 

1.      

2.      

3.      
* - profesorius, docentas, lektorius ar asistentas; vyriausiasis mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo 

darbuotojas ar jaunesnysis mokslo darbuotojas, koncertmeisteris. 

 

2. Slapto balsavimo rezultatai: 
Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Surinktų balsų skaičius 

1.     

2.     

3.     

 

NUTARTA. 

Į Muzikos fakulteto tarybą deleguojamu(a) nariu(e) išrinktas(a): 
Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Mokslo laipsnis / pripažintas 

menininkas 
Pareigos 

1.      

 

Posėdžio pirmininkas(ė)    .................................................. 

   (parašas) 

 

Posėdžio sekretorius(ė)    .................................................. 

   (parašas) 

 


