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Lietuvos sporto universiteto tarybos sudarymo
reglamentas
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Šis reglamentas nustato Lietuvos sporto universiteto (toliau – Universitetas) tarybos (toliau –
Taryba) sudarymą, vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymo (TAR 2016-07-14, i. k. 201620555) 27 straipsniu ir Universiteto statuto (Žin., 2012-11-03, Nr. 127-6399) nuostatomis.

2.

Taryba sudaroma iš devynių narių tokia tvarka:
2.1. vieną Tarybos narį – Universiteto studentą – skiria Universiteto studentų atstovybė savo
įstatų nustatyta tvarka. Jeigu šis narys netenka Universiteto studento statuso, į jo vietą
renkamas kitas Tarybos narys Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka (Kvota Nr.
1);
2.2. keturis Tarybos narius - dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurie pareigas užima konkurso
būdu, dėstytojų ir mokslo darbuotojų visuotiniame susirinkime. Kandidatūras į Tarybos
narius kelia akademiniai padaliniai ir akademinės bendruomenės nariai, pastarieji gali teikti
ir savo pačių kandidatūras. Jeigu Tarybos nario darbo santykiai Universitete nutrūksta, į jo
vietą skiriamas kitas Tarybos narys, rinkimuose surinkęs daugiausiai balsų, bet neišrinktas į
Tarybą (Kvota Nr. 2);
2.3. kiti keturi Tarybos nariai - nepriklausantys Universiteto personalui ir studentams atrenkami, skiriami ir atšaukiami šio reglamento nustatyta tvarka, iš jų vienas narys –
Universiteto studentų atstovybės savo nustatyta tvarka (Kvota Nr. 3). Šie keturi nariai
atrenkami viešo konkurso būdu ir skiriami įvertinus Aukštojo mokslo tarybos atliktą
kandidatų įvertinimą. Jeigu šis narys tampa atitinkamai Universiteto personalo nariu ar
studentu, į jo vietą skiriamas kitas Tarybos narys, išrinktas Universiteto statuto ir šio
reglamento nustatyta tvarka.

3.

Kandidato į Tarybą prašymo formą parengia ir šio reglamento nustatyta tvarka pateikia
Universiteto Senato pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo.
II. KVOTA Nr. 2
RINKIMŲ TVARKA

4.

Šios kvotos Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu visuotiniame dėstytojų ir mokslo
darbuotojų susirinkime (toliau – Susirinkimas). Susirinkime rinkimų teisę turi visi dėstytojai ir
mokslo darbuotojai, kurie pareigas Universitete užima konkurso būdu. Susirinkimo narių
sąrašą, kandidato į Tarybą prašymo formą parengia ir Rinkimų komisijai pateikia Universiteto
Senato pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo.

5.

Į šios kvotos Tarybos narius pretenduojantis kandidatas iš Universiteto mokslo ir pedagoginio
personalo privalo atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:
5.1. nepriekaištingos reputacijos asmuo, ėjęs ar einantis atsakingas pareigas švietimo,
mokslo, sporto, kultūros, viešosios veiklos ar verslo srityse (šis reikalavimas netaikomas
studentų atstovui), turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Universiteto tikslų ir
įgyvendinti Universiteto misiją, t. y. plėtoti tarptautinius standartus atitinkančias studijas ir
mokslinius tyrimus, skatinti eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą sporto, kūno
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kultūros, sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos ir
kitose su sportu susijusiose srityse;

6.

5.2.nedirba administracinio darbo sutarties pagrindu jokiose kitose aukštosiose mokyklose ar
neina pareigų kitų aukštųjų mokyklų bei jų padalinių valdymo ir savivaldos organuose.
Rinkimus į Tarybą organizuoja Universiteto Senato patvirtinta Rinkimų komisija, kuriai
vadovauja Senato pirmininkas. Jei kuris nors iš Rinkimų komisijos narių vėliau iškeliamas
kandidatu į Tarybą, vietoj jo į Rinkimų komisiją Universiteto senatas paskiria kitą narį.

7.

Rinkimų komisija, likus ne mažiau kaip 15 dienų iki Susirinkimo, informuoja Universiteto
bendruomenę apie Susirinkimo laiką, vietą, darbotvarkę ir kandidatų į Tarybą iškėlimo tvarką.
Ši tvarka ir informacija apie įvykusio Susirinkimo rezultatus (priimti sprendimai, protokolų
išrašų kopijos) skelbiama viešai Universiteto tinklalapyje.

8.

Susirinkimas yra teisėta, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Susirinkime rinkimų teisę
turinčių narių (apvalinama didėjimo tvarka).

9.

Susirinkimo posėdžius pradeda Rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas komisijos narys,
toliau Susirinkimui vadovauja Susirinkimo išrinktas pirmininkas.

10. Rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas komisijos narys Susirinkime pareiškia Rinkimų
komisijos nuomonę dėl iškeltų kandidatų formalios atitikties šio reglamento reikalavimams.
Susirinkimo dalyviai atviru balsavimu tvirtina Rinkimų komisijos teikimą.
11. Tarybos narių rinkimai vyksta slaptu balsavimu. Už išankstinį balsavimo biuletenių parengimą
ir jų apskaitą atsakinga Rinkimų komisijos arba jos išrinktas ir įgaliotas komisijos narys.
12. Rinkimų biuletenyje abėcėlės tvarka surašomi visi kandidatai ir pažymima, kiek Tarybos narių
Susirinkimas turi išrinkti. Balsuojama už kandidatų skaičių, ne didesnį, negu jų turi būti išrinkta
Susirinkime. Jei balsuojama už daugiau kandidatų, biuletenis laikomas negaliojančiu.
13. Susirinkime balsavimą organizuoja išrinkta Balsų skaičiavimo komisija, kurios nariais
nerenkami kandidatai į Tarybą. Balsų skaičiavimo komisijos protokolai tvirtinami atviru
balsavimu.
14. Susirinkimo nariai balsavimo biuletenyje pažymi ne daugiau kaip keturis kandidatus į Tarybą. Į
Tarybą išrinktais laikomi kandidatai surinkę daugiausiai ir ne mažiau kaip pusę balsavime
dalyvavusiųjų balsų. Jei pirmą kartą balsuojant neišrenkami keturi Tarybos nariai
(neišrenkamas nė vienas arba išrenkami keli Tarybos nariai), skelbiamas antras balsavimo turas,
kuriame į biuletenius įrašoma pusė kandidatų, gavusių daugiausiai balsų (apvalinama didėjimo
tvarka), neskaitant jau išrinktų Tarybos narių. Išrinktais Tarybos nariais antrame ture laikomi
kandidatai, surinkę daugiausiai balsų. Jei ir antrame balsavimo ture neišrenkami visi, šiai kvotai
skirti Tarybos nariai, kituose balsavimo turuose į biuletenius įrašomos daugiausiai ir vienodai
balsų gavusių kandidatų pavardės. Išrinktais į Tarybą laikomi daugiausiai balsų gavę
kandidatai.
15. Susirinkimo rezultatai įrašomi Susirinkimo protokole, kurį pasirašo Susirinkimo pirmininkas,
sekretorius ir Rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas komisijos narys.
16. Jeigu šios kvotos Tarybos nario kadencija nutrūksta iki kadencijos pabaigos, jo vietą užima
daugiausiai balsų gavęs atitinkamoje konferencijoje neišrinktas asmuo.
III.
KVOTA Nr. 3
RINKIMŲ TVARKA
17. Šios kvotos Tarybos nariai atrenkami viešo konkurso būdu. Tris narius renka Senatas. Šios
atrankos tvarką, terminus ir kandidato į Tarybą prašymo formą skelbia Senato pirmininkas
Universiteto tinklalapyje. Kandidatu į Tarybos narius gali būti asmuo, iki nurodyto termino
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pateikęs prašymą kandidatuoti į Tarybą, atitinkantis Mokslo ir studijų įstatyme ir šiame
reglamente nustatytus reikalavimus:
17.1. nepriekaištingos reputacijos asmuo, ėjęs ar einantis atsakingas pareigas švietimo, mokslo,
sporto, kultūros, viešosios veiklos ar verslo srityse (šis reikalavimas netaikomas studentų
atstovui), turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Universiteto tikslų ir įgyvendinti
Universiteto misiją, t. y. plėtoti tarptautinius standartus atitinkančias studijas ir mokslinius
tyrimus, skatinti eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą sporto, kūno kultūros,
sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos ir kitose su
sportu susijusiose srityse.;
17.2. nedirba administracinio darbo sutarties pagrindu jokiose kitose aukštosiose mokyklose ar
neina pareigų kitų aukštųjų mokyklų bei jų padalinių valdymo ir savivaldos organuose.
18. Tris kandidatus, renkamus Senate, registruoja Personalo ir teisės skyriaus darbuotojas, gavęs
raštišką jų prašymą. Šios kvotos vieną narį renka Universiteto studentų atstovybė savo nustatyta
tvarka. Pasibaigus registracijai, bendras kandidatų į Tarybą sąrašas, renkamas Senate,
pateikiamas Senatui įvertinti ar kandidatai atitinka 17 p. reikalavimus. Į šios kvotos tris vietas
kandidatuojantys Tarybos nariai renkami konkurso būdu ir skiriami Tarybos nariais pagal šio
reglamento 18–27 punktuose aprašytą procedūrą, o kandidatai į šios kvotos vieną vietą –
Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka.
19. Kandidatai į Tarybą gali atsiimti savo kandidatūras likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki
viešos diskusijos. Atsiimant kandidatūrą kreipiamasi tokia pačia tvarka, kaip ir paduodant
prašymą.
20. Senato pirmininkas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki rinkimams skirto Senato posėdžio
organizuoja viešą diskusiją su visais kandidatais.
21. Rinkimams skirtame Senato posėdyje balso teisę rinkti Tarybos narius į šios kvotos vietas turi
visi Senato nariai. Balsavimas teisėtas, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 balso teisę
turintys Senato nariai.
22. Rinkimų biuletenius parengia Senato sekretorė. Senato posėdyje išrenkama Balsų skaičiavimo
komisija iš 5 asmenų. Komisija išduoda balsavimo biuletenius, skaičiuoja balsus, skelbia
rinkimų rezultatus.
23. Rinkimų biuletenis laikomas galiojančiu, jeigu jame balsuota ne už didesnį, negu numatyta
šioje kvotoje, Tarybos narių vietų skaičių.
24. Pirmame balsavime išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausiai balsų ir patekę į kvotai
skirtas vietas.
25. Jeigu iš daugiausia balsų surinkusių kandidatų keli kandidatai gauna vienodą balsų skaičių, o
išrinktų narių turi būti mažiau, rengiamas pakartotinis balsavimas ir į biuletenius įrašomi tiktai
vienodą balsų skaičių gavę kandidatai. Per pakartotinį balsavimą išrinktais laikomi kandidatai, gavę
daugiausia balsų.
26. Rinkiminio Senato posėdžio dalyviai atviru balsavimu patvirtina Balsų skaičiavimo komisijos
protokolą.
27. Išrinkti šios kvotos Senato ir Universiteto studentų atstovybės kandidatai, Senato pirmininko
yra teikiami Aukštojo mokslo tarybos atitikties įvertinimui. Šie kandidatai į Taryba skiriami tik
gavus teigiamą Aukštojo mokslo tarybos įvertinimą ir patvirtinus Senate.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Apie į Tarybą išrinktus ir paskirtus narius viešai skelbia Senato pirmininkas. Rinkimų rezultatai
ir kita informacija apie rinkimus (priimti sprendimai, protokolų išrašai) viešai skelbiami
Universiteto tinklalapyje.
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