KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ SĄJUNGOS RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS
1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Klaipėdos universiteto studentų sąjungos rinkimų tvarkos aprašas yra neatsiejama Klaipėdos
universiteto studentų sąjungos darbo reglamento dalis.
1.2.

Šiame Reglamente naudojamos sąvokos ir santrumpos: KUSS –
Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga;
KU – Klaipėdos universitetas;
KU administracijos darbuotojas – vykdantis administracinę, o ne pedagoginę ar mokslinę
veiklą Klaipėdos universitete. Įstatai – KUSS įstatai; Darbo reglamentas – KUSS darbo
reglamentas;
Konferencija – KUSS ataskaitų teikimo ir rinkimų konferencija;
Taryba – KUSS Taryba;
Prezidentas – KUSS Prezidentas;
Prezidiumas – KUSS Prezidiumas;
Revizijos komisija – KUSS Revizijos komisija; KU
Studentas – asmuo, sudaręs studijų sutartį su KU;
FSA – KUSS padalinys KU fakultete (ar jam prilygintame akademiniame padalinyje); FSA
Pirmininkas – KUSS akademinio padalinio fakultete (ar jam prilygintame padalinyje)
pirmininkas;
BSS Pirmininkas – KU bendrabučio studentų savivaldos pirmininkas.
Visuotinis Seniūnų susirinkimas – KU akademinio padalinio konferencija; Visuotinis
bendrabučio gyventojų susirinkimas – KU bendrabučio gyventojų konferencija;
KUSS nariai – studentų atstovai ir kiti Įstatų ar Darbo reglamento nustatyta tvarka nariais
tapę asmenys;
Studentų atstovas – Įstatų ir Darbo reglamento numatytais atvejais į KU ir KUSS bei jų
padalinių institucijas deleguotas asmuo;
Senatorius – studentų atstovas KU Senate, kurį deleguoja KUSS;
KU Tarybos narys – studentų atstovas KU Taryboje, kurį deleguoja KUSS.
2.

PREZIDENTAS

2.1. Prezidentą renka Konferencija.
2.2. Registracija į Prezidento pareigas turi būti paskelbta ne vėliau nei mėnesį prieš Konferenciją.
Registracija yra uždaroma po 10 darbo dienų.
2.3. Registruojantis į Prezidento postą reikia pateikti šiuos dokumentus:
1) Tarybos patvirtintą prašymą įregistruoti kandidatu;
2) CV (gyvenimo aprašymą);
3) motyvacinį laišką;
4) pagrindines veiklos gaires;
5) išrašą iš fakulteto administracijos, dėl akademinių skolų neturėjimo.
2.4.

Jei pasibaigus registracijai yra užsiregistravęs daugiau nei vienas kandidatas –
organizuojami ne mažiau nei vieneri vieši kandidatų debatai, jei kandidatas yra vienas
– organizuojamas ne mažiau nei vienas viešas susitikimas su kandidatu. Ši nuostata gali
būti netaikoma, jei visi kandidatai į Prezidento pareigas atsisakė dalyvauti debatuose.
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2.5.

Kandidatai į Prezidento pareigas turi atitikti šias sąlygas:
1) būti KU Studentu;
2) rinkimų dieną yra suėję 18 metų;
3) rinkimų dieną nėra KUSS struktūrinių ir nestruktūrinių padalinių vadovu, KUSS ar
KU darbuotoju, KUSS įsteigtų juridinių asmenų vadovu ar darbuotoju;
4) rinkimų dieną neturėti akademinių skolų;
5) nebūti paskutinio kurso KU Studentu.

2.6.

Jei iki nurodyto termino atsirado nors vienas kandidatas į Prezidento pareigas
Konferencijos metu išsikelti kandidatams į Prezidento pareigas yra neleidžiama.

2.7.

Jei iki nurodyto termino neatsirado nei vieno kandidato į Prezidento pareigas,
Prezidentas sprendžia dėl termino pratęsimo ir paliekama teisė Konferencijos metu
išsikelti kandidatams į Prezidento pareigas.

3.
FSA PIRMININKAS
3.1. FSA Pirmininką renka Visuotinis Seniūnų susirinkimas.
3.2. Registracija į FSA Pirmininką pareigas turi būti paskelbta mėnesį prieš Visuotinį Seniūnų
susirinkimą. Registracija yra uždaroma po 15 darbo dienų.
3.3. Registruojantis į FSA Pirmininką postą reikia pateikti šiuos dokumentus:
1) prašymą įregistruoti kandidatu;
2) CV (gyvenimo aprašymą);
3) motyvacinį laišką;
4) pagrindines veiklos gaires.
3.4. Kandidatai į FSA Pirmininko pareigas turi atitikti šias sąlygas:
1) būti KU Studentu;
2) būti to akademinio padalinio studentu;
3) rinkimų dieną yra suėję 18 metų;
4) rinkimų dieną nėra Prezidentas, KUSS nestruktūrinių padalinių vadovu, KUSS ar
KU darbuotoju, KUSS įsteigtų juridinių asmenų vadovu ar darbuotoju; 5) nebūti
paskutinio kurso KU Studentu.
3.5.

Jei iki nurodyto termino atsirado nors vienas kandidatas į FSA Pirmininko pareigas
Visuotinio seniūnų susirinkimo metu išsikelti kandidatams į FSA Pirmininko pareigas
yra neleidžiama.

3.6.

Jei iki nurodyto termino neatsirado nei vieno kandidato į FSA Pirmininko pareigas, FSA
Pirmininko sprendžia dėl termino pratęsimo ir paliekama teisė Visuotinio seniūnų
susirinkimo metu išsikelti kandidatams į FSA Pirmininko pareigas.

4.
BSS PIRMININKAS
4.1. BSS Pirmininką renka Visuotinis bendrabučio gyventojų susirinkime.
4.2. Registracija į BSS Pirmininko pareigas turi būti paskelbta mėnesį prieš Visuotinį bendrabučio
gyventojų susirinkimą. Registracija yra uždaroma po 15 darbo dienų.
4.3.

Registruojantis į BSS Pirmininką pareigas reikia pateikti šiuos dokumentus: 1)
prašymą įregistruoti kandidatu.

4.4. Kandidatai į FSA Pirmininko pareigas turi atitikti šias sąlygas:
1) būti KU Studentu;
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2) būti to bendrabučio gyventoju;
3) rinkimų dieną yra suėję 18 metų;
4) rinkimų dieną nėra Prezidentas, KUSS nestruktūrinių padalinių vadovu, KUSS ar
KU darbuotoju, KUSS įsteigtų juridinių asmenų vadovu ar darbuotoju; 5) nebūti
paskutinio kurso KU Studentu.
4.5. Paliekama teisė Visuotinio bendrabučio gyventojų susirinkimo metu išsikelti kandidatams į BSS
Pirmininko pareigas (galioja, jei neprieštarauja BSS nuostatams).
5.
SENATORIUS
5.1. Studentų atstovus – Senatorius renka Taryba.
5.2. Senatoriaus kadencija yra 5 metai ir sutampa su KU Senato kadencija, tačiau kasmet išrinkti
Senatoriai turi atsiskaityti Tarybai ir jei nori toliau atlikti savo, kaip Senatoriaus pareigas,
privalo gauti Tarybos patvirtinimą.
5.3. Registracija į Senatoriaus pareigas turi būti paskelbta ateinantį pirmadienį po Konferencijoje
įvykusių Prezidento rinkimų. Registracija yra uždaroma po 5 darbo dienų.
5.4. Rinkiminis Tarybos posėdis turi įvykti kitą savaitę po registracijos uždarymo.
Registruojantis į Senatoriaus postą reikia pateikti šiuos dokumentus: 1)
Tarybos patvirtintą prašymą įregistruoti kandidatu.
5.6. Kandidatai į Senatoriaus pareigas turi atitikti šias sąlygas:
5.5.

1) rinkimų dieną yra suėję 18 metų;
2) rinkimų dieną nėra KUSS ar KU administracijos darbuotoju, KUSS įsteigtų juridinių
asmenų vadovu ar darbuotoju; 3) rinkimų dieną būti KUSS nariu.
5.7.

Rinkiminiame Tarybos posėdyje pirmiausia išklausomos Senatorių ataskaitos,
svarstomi norinčių toliau atlikti Senatorių pareigas prašymai, po to, jei yra laisvų vietų
Senatorių pareigoms vykdyti, svarstomi kandidatai į Senatoriaus pareigas ir vyksta
rinkimai. Patvirtinimui ir išrinkimui reikia surinkti daugiau kaip pusę Tarybos posėdyje
dalyvaujančių narių daugumą.

5.8.

Esant reikiamybei Taryba gali koreguoti 5.3. ir 5.4. numatytus terminus bei sąlygas.

6.
IŠORINIS KU TARYBOS NARYS
6.1. KU Taryba sudaroma iš 9 narių:
1) Vieną KU Tarybos narį skiria KUSS Įstatų nustatyta tvarka (kvota A).
2) Keturis KU Tarybos narius, nepriklausančius KU personalui ir studentams, skiria
KUSS ir KU Senatas (kvota B). Iš jų vieną narį skiria KUSS (kvota B1), tris – KU
Senatas (kvota B2).
3) Keturis KU Tarybos narius iš KU akademinės bendruomenės narių skiria KU
Senatas (kvota C).
Į kvotą B1 KU Tarybos nariai atrenkami viešo konkurso būdu. Apie atranką skelbia
Prezidentas
KU ir KUSS tinklalapiuose. KU Tarybos nariu gali būti asmuo, atitinkantis Mokslo ir studijų
įstatyme nustatytus reikalavimus. Kandidatai registruojami KU Senato sekretoriate, gavus
raštišką jų sutikimą. Po to visi kandidatai pateikiami Aukštojo mokslo tarybos įvertinimui.
Aukštojo mokslo taryboje įvertinti kandidatai į kvotą B1 renkami Tarybos nustatyta tvarka.
6.2.

6.3.

Registracija į KU Tarybos nario pareigas turi būti paskelbta ne vėliau nei mėnesį prieš
rinkiminį Tarybos posėdį.
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6.4.

Kandidatai į KU Tarybą gali atsiimti savo kandidatūras ne vėliau kaip prieš 3 darbo
dienas iki rinkimų dienos. Atsiimant kandidatūrą kreipiamasi į KU Senato sekretoriatą
raštu.

6.5.

Rinkiminiame Tarybos posėdyje atrankoje į kvotą B1 balso teisę turi visi Tarybos nariai.
Balsavimas teisėtas, jei posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusę balso teisę turinčių
Tarybos narių.

6.6.

Rinkimų biuletenius parengia Prezidiumas. Rinkiminiame Tarybos posėdyje išrenkama
balsų skaičiavimo komisija iš 3 asmenų. Komisija išduoda balsavimo biuletenius,
skaičiuoja balsus, skelbia rezultatus.

6.7.

Rinkimų biuletenis laikomas galiojančiu, jeigu jame pažymėta ne daugiau kaip vienas
kandidatas.

6.8.

Balsavime išrinktu laikomas kandidatas, gavęs daugiau kaip pusę balso teisę turinčių
posėdžio dalyvių balsų.

6.9.

Jei balsavime reikiamo balsų skaičiaus nesurinko nė vienas kandidatas, balsavimas
kartojamas tame pačiame posėdyje. Pakartotiniame balsavime dalyvauja 2 daugiausiai
balsų surinkę kandidatai.

6.10. Jei pakartotiniame balsavime kandidatai gavo vienodą balsų skaičių, balsavimas
kartojamas dar kartą.
6.11. Rinkiminio Tarybos posėdžio dalyviai atviru balsavimu patvirtina balsų skaičiavimo
komisijos protokolą (-us).
6.12. Apie į KU Tarybą išrinktą narį viešai skelbia Prezidentas ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo įvykusio rinkiminio Tarybos posėdžio. Rinkimų rezultatai ir kita informacija
apie rinkimus viešai skelbiami KUSS ir KU tinklalapiuose.
7.
REVIZIJOS KOMISIJA
7.1. Revizijos komisijos narius renka Konferencija.
7.2. Registracija į Revizijos komisijos narius turi būti paskelbta ne vėliau nei mėnesį prieš
Konferenciją. Registracija yra uždaroma po 15 darbo dienų.
7.3. Registruojantis į Revizijos komisijos narius reikia pateikti šiuos dokumentus:
1) Tarybos patvirtintą prašymą įregistruoti kandidatu; 2)
CV (gyvenimo aprašymą); 3) motyvacinį laišką.
7.4. Kandidatai į Revizijos komisijos narius turi atitikti šias sąlygas:
1) rinkimų dieną yra suėję 18 metų;
2) rinkimų dieną nėra Prezidentas, Prezidiumo narys, KUSS struktūrinių ir
nestruktūrinių padalinių vadovu, KUSS ar KU darbuotoju, KUSS įsteigtų juridinių
asmenų vadovu ar darbuotoju;
3) rinkimų dieną būti KUSS nariu.
7.5.

Jei iki nurodyto termino atsirado nors 3 kandidatai į Revizijos komisijos narius
Konferencijos metu išsikelti kandidatams į Revizijos komisijos narius yra neleidžiama.

7.6.

Jei iki nurodyto termino neatsirado pakankamas skaičius kandidatų į Revizijos
komisijos narius, Prezidentas sprendžia dėl termino pratęsimo ir paliekama teisė
Konferencijos metu išsikelti kandidatams į Revizijos komisijos narius.
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