PATVIRTINTA
KU Senato 2018 m. sausio 18 d.
Nutarimas Nr. 11-34

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBOS SUDARYMO
REGLAMENTAS
1. Reglamentas nustato Klaipėdos universiteto (toliau – KU) Tarybos sudarymo pagal
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 3 dalį tvarką ir procedūrą.
2.

KU Taryba (toliau – Taryba) sudaroma iš 9 narių:
2.1. Vieną Tarybos narį skiria KU studentų sąjunga (kvota A).
2.2. Keturis Tarybos narius, nepriklausančius KU personalui ir studentams, renka Senatas

ir Studentų sąjunga (kvota B). Iš jų tris narius renka Senatas (kvota B1), vieną narį - Studentų
sąjunga (kvota B2).
2.3. Keturis Tarybos narius, priklausančius KU personalui, renka KU akademinės
bendruomenės nariai, išskyrus studentus (kvota C).
KU Taryba
9 nariai

Kvota A
Studentų sąjungos
atstovas
1 narys

Kvota B

Kvota C

„Išoriniai“ nariai
Kvota B1
Kvota B2
3 nariai – renka
1 narys – renka
KU Senatas
Studentų sąjunga

Nariai, priklausantys
KU personalui
4 nariai – renka
akademinė
bendruomenė

3. Į kvotą A studentų sąjunga savo narį skiria Studentų sąjungos įstatų nustatyta tvarka.
Apie paskirtą Tarybos narį KU Senato pirmininkas informuojamas raštu iki rinkiminio Senato
posėdžio.
4. Į kvotas B ir C Tarybos nariai renkami atskirai į kiekvieną iš 8 vietų, apibrėžtų
atsižvelgiant į Universiteto interesus:
Kvotos

Vietos

Kvota B1

Regiono savivaldybės

(B.1.1)

(3 vietos)

Asocijuotas verslas

(B.1.2)

Kiti Universiteto partneriai

(B.1.3)

Kvota B2
(1 vieta)
Kvota C
(4 vietos)

Klaipėdos universiteto absolventai
Fiziniai ir Technologijos mokslai

(C.1)

Biomedicinos mokslai

(C.2)

Socialiniai mokslai

(C.3)

Humanitariniai mokslai

(C.4)

5. Tarybos nariu gali būti asmuo, atitinkantis Mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 4
dalies reikalavimus. Konkurse į kvotą B1 gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, ėję
ir einantys atsakingas pareigas viešosios veiklos ar verslo srityse ir turintys žinių bei gebėjimų,
padedančių įgyvendinti Klaipėdos universiteto misiją ir jo strateginius tikslus.
6. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose
KU visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens
dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai.
7. Tarybos nariais negali būti KU Senato nariai, Universiteto darbuotojai, tiesiogiai
pavaldūs rektoriui (prorektoriai, kancleris, dekanai, mokslo ir studijų institutų direktoriai), taip pat
asmenys, buvę KU Tarybos nariais dvi kadencijas iš eilės. Konkurse į kvotą B1 negali dalyvauti
asmenys, paskutinius 3 metus dirbę Klaipėdos universitete.
8. Į kvotą B2 Tarybos narys renkamas Studentų sąjungos nustatyta tvarka. Apie išrinktą
Tarybos narį KU Senato pirmininkas informuojamas raštu iki rinkiminio Senato posėdžio.
9. Į kvotą B1 renkama tokia tvarka:
9.1. Į kvotą B1 Tarybos nariai renkami viešo konkurso būdu. Apie viešą konkursą į KU
Tarybą skelbia Senato pirmininkas KU interneto svetainėje, regioninėje ir nacionalinėje spaudoje
ne vėliau kaip 30 dienų iki rinkimų. Kandidatai registruojami Senato sekretoriate, gavus raštišką jų
prašymą ne vėliau kaip 10 dienų iki rinkimų. Prašyme kandidatas pažymi, į kurią B1 kvotos vietą,
nurodytą šio reglamento 4 punkte, jis pretenduoja. Kartu su prašymu pateikiamas kandidato CV ir
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
9.2. Rinkimai į kvotą B1 vyksta rinkiminiame Senato posėdyje,

apie kurį Senato

pirmininkas informuoja KU interneto svetainėje ne vėliau kaip 30 dienų iki posėdžio pradžios.
Rinkiminiame posėdyje balso teisę turi visi Senato nariai. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne
mažiau kaip 21 Senato narys.
9.3. Rinkiminiame Senato posėdyje išrenkama balsų skaičiavimo komisija iš 5 asmenų ir
jos pirmininkas. Komisija išduoda balsavimo biuletenius, skaičiuoja balsus, skelbia rinkimų
rezultatus.
9.4. Rinkimų biuletenius parengia Senato sekretoriatas. Kiekvienai kvotos vietai
parengiamas atskiras biuletenis, jame abėcėlės tvarka įrašomi tik kandidatai į šią vietą.
Negaliojančiais pripažįstami neužpildyti biuleteniai, taip pat tie, kuriuose pasirinktas daugiau kaip
vienas kandidatas.

9.5. Pirmame balsavime išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiau kaip pusę posėdžio
dalyvių balsų, pakartotiniuose balsavimuose – daugiausiai balsų surinkę kandidatai.
9.6. Jei pirmame balsavime į kurią nors kvotos vietą nė vienas kandidatas nesurinko
daugiau kaip pusės balsų, balsavimas kartojamas tame pačiame posėdyje. Pakartotiniame
balsavime dalyvauja du daugiausiai balsų surinkę kandidatai (arba daugiau, jei paskutiniai
kandidatai surinko vienodą balsų skaičių). Jei į kvotos vietą yra tik vienas kandidatas ir jis
nesurinko daugiau kaip pusės posėdžio dalyvių balsų pirmojo balsavimo metu, balsavimas
nekartojamas, o konkursas į neužimtą vietą skelbiamas iš naujo.
9.7. Jei pakartotiniame balsavime du ar daugiau kandidatų surinko vienodą balsų skaičių,
balsavimas dar kartą kartojamas tame pačiame Senato posėdyje. Tokiame balsavime dalyvauja tik
vienodą balsų skaičių gavę kandidatai. Jei ir tada nepavyksta išrinkti Tarybos nario, balsavimas
nukeliamas į kitą Senato posėdį, kurio laiką nustato Senato pirmininkas. Antrame posėdyje į
balsavimo biuletenį įrašomi paskutiniame balsavime vienodą balsų skaičių gavę kandidatai, o
išrinktu laikomas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas. Jei antrame posėdyje Tarybos nario
nepavyksta išrinkti po dviejų balsavimų, ne vėliau kaip per 30 dienų skelbiamas naujas konkursas
į neužimtą Tarybos nario vietą.
9.8. Rinkiminio Senato posėdžio dalyviai atviru balsavimu patvirtina balsų skaičiavimo
komisijos protokolus.
10. Į kvotą C renkama tokia tvarka:
10.1. Rinkimus į kvotą C vykdo rinkimų komisija. Komisiją ir jos pirmininką Senato
pirmininko teikimu tvirtina Senatas. Tarybos rinkimų komisija paskiria rinkimų datą, vietą ir
laiką, parengia rinkimų biuletenį, skelbia rinkimų rezultatus. Apie rinkimus į Tarybą skelbiama
KU interneto svetainėje ne vėliau kaip 30 dienų iki rinkimų.
10.2. Kandidatus į KU Tarybą turi teisę kelti fakultetų ir jiems prilygintų padalinių
tarybos ar darbuotojų susirinkimo dalyviai. Teikiant kandidatą rinkimų komisijai, raštu nurodoma,
į kurią C kvotos vietą, nurodytą šio reglamento 4 punkte, jis pretenduoja. Save išsikėlusį asmenį
rinkimų komisija į kandidatų sąrašą įtraukia tik tuo atveju, jeigu asmuo pateikia ne mažiau kaip 10
jį remiančių rinkimų teisę turinčių akademinės bendruomenės narių parašų. Kandidatai
registruojami rinkimų komisijoje gavus raštišką jų sutikimą. Jei kandidatu į Tarybą yra KU Senato
narys, kartu su sutikimu dalyvauti rinkimuose jis pateikia prašymą atsistatydinti iš Senato narių,
jeigu bus išrinktas į Tarybą. Kandidatų registracija baigiama ne vėliau kaip 10 dienų iki rinkimų. Į
kiekvieną C kvotos vietą turi būti ne mažiau kaip 2 kandidatai.

10.3. Tarybos rinkimų teisę turi visi išrinkti (atestuoti) KU dėstytojai ir mokslo
darbuotojai, taip pat kiti dėstytojai ir mokslo darbuotojai, dirbantys Universitete ne mažiau kaip
0,25 etato. Rinkėjų sąrašus parengia KU personalo skyrius.
10.4. Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose
dalyvauja daugiau kaip pusė rinkėjų. Į kiekvieną C kvotos vietą Tarybos nariai renkami atskirai.
Išrinktais laikomi kandidatai, į atitinkamą kvotos vietą gavę daugiausia rinkimuose dalyvavusių
rinkėjų balsų. Jeigu daugiausiai balsų surinkę kandidatai gauna vienodą balsų skaičių, ne vėliau
kaip per 15 dienų rengiamas pakartotinis balsavimas ir į biuletenius įrašomi tiktai vienodą balsų
skaičių gavę kandidatai. Jei Tarybos nario nepavyksta išrinkti ir pakartotiniame balsavime, ne
vėliau kaip per 30 dienų į kvotos vietą skelbiami nauji rinkimai.
11. Senato pirmininkas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki rinkimų ir rinkiminio Senato
posėdžio organizuoja viešą diskusiją su visais kandidatais (kvota B1 ir kvota C).
12. Kandidatai į Tarybą gali atsiimti savo kandidatūras ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas
iki viešos diskusijos. Atsiimant kandidatūrą kreipiamasi raštu į Senato sekretoriatą (kvota B 1)
arba rinkiminę komisiją (kvota C).
13. Apie į Tarybą išrinktus narius viešai skelbia Senato pirmininkas ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo įvykusių rinkimų ir rinkiminio Senato posėdžio. Rinkimų rezultatai ir kita
informacija apie rinkimus (kandidatų sąrašas, priimti sprendimai, protokolų išrašai) viešai
skelbiami Universiteto interneto svetainėje.

