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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDENTŲ ATSTOVYBĖS
ATSTOVO LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS TARYBOJE,
NEPRIKLAUSANČIO LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS PERSONALUI
IR STUDENTAMS, RINKIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybės (toliau – Studentų
atstovybė) atstovo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – Akademija) taryboje (toliau –
Taryba), nepriklausančio Akademijos personalui ir studentams, rinkimo tvarkos aprašas (toliau –
Tvarkos aprašas) reglamentuoja Tarybos nario rinkimo viešo konkurso būdu tvarką.
2.

Tarybos narį viešo konkurso būdu renka Studentų atstovybės taryba (toliau – SA

Taryba).
3. Tarybos nario rinkimai viešo konkurso būdu organizuojami ir vykdomi, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Akademijos statutu, Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu1 ir šiuo Tvarkos aprašu.
II. REIKALAVIMAI KANDIDATAMS Į TARYBOS NARIO VIETĄ
4.
Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei
gebėjimų, padėsiančių siekti Akademijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Akademijos misiją.
5.
Nepriekaištingos reputacijos laikomas asmuo, kuris atitinka šiuos kriterijus:
5.1. jo elgesys atitinka akademinės etikos vertybes – akademinio sąžiningumo, intelektinės
nuosavybės apsaugos principus;
5.2. nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;
5.3. nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už drausmės pažeidimus;
5.4. nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotikų, psichotropinių ar toksinių medžiagų.
6.
Reikalavimai Tarybos nariui:
6.1. nepriekaištinga reputacija;
6.2. aukštasis išsilavinimas;
6.3. ne mažesnė kaip 2 (dvejų) metų darbo patirtis švietimo, mokslo, kultūros, viešosios
veiklos, nevyriausybinių organizacijų ar verslo srityje.
7.
Tarybos nariu negali būti kitos aukštosios mokyklos
administracijos narys, išskyrus tokios aukštosios mokyklos studentus.

valdymo

organų,

8.
Tarybos nariu taip pat negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės
nariai, taip pat politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Tarybos nariu negali būti
Akademijos senato narys.
9.

Tas pats asmuo Tarybos nariu gali būti ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės.
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III. TARYBOS NARIO, NEPRIKLAUSANČIO AKADEMIJOS PERSONALUI IR
STUDENTAMS, ATRINKIMO SA TARYBOJE TVARKA
10. SA taryba po Akademijos senato nutarimo, kuriuo skelbiamas kandidatų į Tarybos
narius kėlimas, kartu su Viešųjų ryšių skyriumi skelbia viešą konkursą į Tarybos nario Akademijos
interneto svetainėje.
11. Skelbime apie viešą konkursą nurodomi Tarybos nariams keliami reikalavimai,
dokumentai, kuriuos reikia pateikti, dokumentų pateikimo terminai ir tvarka.
12.

Kandidatai, nepriklausantys LMTA personalui ir studentams, į Tarybos narius

pateikia:
12.1. prašymą dalyvauti kandidatu Tarybos rinkimuose (prašymo forma pateikiama šio
Tvarkos aprašo 1 priede);
12.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
12.3. aukštojo mokslo diplomo kopiją;
12.4. kandidato į Tarybos narius anketą 2. Šiame aprašyme, be kita ko, turi būti pateikta
informacija apie kandidato motyvaciją siekti Akademijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Akademijos
misiją;
12.5. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją3.
13.

Tarybos narį renka SA Taryba.

14. SA Tarybos posėdis yra laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3
SA Tarybos narių.
15.

Tarybos narys renkamas slaptu balsavimu.

16. Tais atvejais, kai kandidatų į Tarybos narius yra daugiau nei renkama Tarybos narių,
rinkimai organizuojami etapais:
16.1. pirmajame etape SA Tarybos nariams balsuoti teikiama kiekvieno kandidato į
Tarybos narius kandidatūra. Balsuojama balsavimo biuletenyje už kiekvieną kandidatą pažymint
„už“ arba „prieš“. Balsuojant skiriamų balsų „už“ ar „prieš“ skaičius nėra ribojamas. Antrajame
rinkimų etape dalyvauja visi kandidatai į Tarybos narius, surinkę daugiau kaip 3 SA Tarybos
narių balsus „už“;
16.2. antrajame etape (kai jis vyksta) SA Tarybos nariams balsuoti teikiamas kandidatų
į Tarybos narius, surinkusių 3 ir daugiau SA Tarybos narių balsų „už“, sąrašas. Kiekvienas
SA Tarybos narys turi vieną balsą. Balsuojama balsavimo biuletenyje pažymint kandidatą, už
kurį balsuojama. Išrinktu yra laikomas daugiau kaip 3 SA Tarybos narių balsus surinkęs
kandidatas.
17. Tais atvejais, kai kandidatų į Tarybos narius skaičius yra lygus renkamų Tarybos
narių skaičiui yra vykdomas tik pirmasis rinkimų etapas. Išrinktu yra laikomas kandidatas į Tarybos
narius, surinkęs daugiau kaip 3 SA Tarybos narių balsus „už“.
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18. Tais atvejais, kai pirmajame rinkimų etape daugiau kaip 3 SA Tarybos narių
balsus „už“ nesurenka nei vienas iš kandidatų į Tarybos narius, rengiamas pakartotinis pirmojo
rinkimų etapo balsavimas. Jei pirmojo rinkimų etapo pakartotinio balsavimo metu nei vienas
iš kandidatų į Tarybos narius nesurenka reikiamo balsų skaičiaus, rinkimai laikomi neįvykusiais.
Neišrinktiems Tarybos nariams yra skelbiamas pakartotinis viešas konkursas.
19. Jeigu antrajame rinkimų etape SA Tarybos narių balsai už kelis kandidatus į
Tarybos narius pasiskirsto po lygiai, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame dalyvauja visi
vienodą balsų skaičių surinkę kandidatai. Pakartotinio balsavimo metu kiekvienas SA Tarybos narys
turi vieną balsą. Išrinktu yra laikomas kandidatas, surinkęs daugiausiai SA Tarybos narių balsų.
20. SA Tarybos posėdyje renkant Tarybos narį, balsų skaičiavimo komisijos funkcijas
atlieka Studentų atstovybės revizijos komisija (toliau – Revizijos komisija). Revizijos komisija
pasirašytinai išduoda SA Tarybos nariams balsavimo biuletenius, o pasibaigus balsavimui
patikrina, ar visi biuleteniai yra galiojantys, ir suskaičiuoja skirtus balsus. Galiojančiais
pirmajame balsavimo etape laikomi biuleteniai, kuriuose yra išreikšta nuomonė bent už vieną
kandidatą, antrajame etape – pažymėtos ne daugiau kaip vieno kandidato į Tarybos narius
pavardė. Balsų skaičiavimo rezultatai įrašomi į balsų skaičiavimo protokolą, kurį pasirašo visi
Revizijos komisijos nariai. Suskaičiavus balsavimo rezultatus, biuleteniai sudedami į voką, kuris
užklijuojamas. Ant voko užrašoma: „Tarybos nario rinkimai“, nurodoma: data, vieta, balsavimo
etapo numeris. Vokas kartu su skaičiavimo protokolu perduodamas SA Tarybos pirmininkui.
SA Tarybos pirmininkas su balsavimo rezultatais supažindina SA Tarybos narius.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
21. Kandidatai į Tarybos narius turi teisę per 3 (tris) darbo dienas nuo SA Tarybos
posėdžio, kuriame vyko rinkimai į Tarybos nario vietą, Revizijos komisijai apskųsti balsavimo
rezultatus.
22. Revizijos komisija gautus skundus išnagrinėja ir esant reikalui balsus
perskaičiuoja per 5 (penkias) darbo dienas ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną priimto sprendimo
kopiją išsiunčia skundą padavusiam asmeniui.
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