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MOKS LININKŲ, DĖS TYTOJ Ų, ADMINIS TRACIJOS IR KITŲ DARB UOTOJ Ų S KYRIMO Į
MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS TARYBĄ RINKIMŲ B ŪDU TVARKOS APRAŠAS
I. B ENDROS IOS NUOS TATOS
1. Ši tvarka nustato Marijampolės koleg ijos tarybos (toliau – Taryba) narių rinkimus pagal Lietuvos Respublikos
Mokslo ir studijų įstatymo (Ţin., 2009, Nr. 54-2140) 20 straipsnio 3 dalį, 95 straipsnio 5 dalį ir Lietuvos Respublikos
švietimo ir mo kslo ministro 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsaky mu Nr. ISA K-1725 patvirt intą „Mokslininkų, dėstytojų,
administracijos ir kitų darbuotojų skiriamų narių į pirmąsias valstybinių aukštųjų mokyklų tarybas skyrimo tvarkos aprašą“
(Ţin., 2009, Nr. 103-4333).
2. Ši tvarka nustato dviejų Tarybos narių nuo dėstytojų ir mo kslo darbuotojų, bei vieno Tarybos nario nuo
administracijos ir kitų darbuotojų skyrimo rinkimų būdu tvarką.
3. Skiriami rin kimų būdu asmenys turi būti nepriekaištingos reputacijos, turintys ţinių bei gebėjimų , padedančių
siekti ko legijos tikslų ir įgyvendinti jos misiją. Kandidatų pagrindinė darbovietė turi būti kolegija, be to, kandidatai turi eiti
pareigas uţimtas konkurso būdu.
4. Kolegijos direktorius negali būti renkamas ko legijos Tarybos nariu.
II. TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TVARKA
5. Du Tarybos narius renka dėstytojai bei mokslo darbuotojai visuotiniame dė stytojų ir mokslo darbuotojų
susirinkime. Vieną Tarybos narį renka admin istracijos ir kit i darbuotojai ad min istracijos ir kitų darbuotojų visuotiniame
susirinkime.
6. Susirinkimai yra teisėti jeigu juose dalyvauja ne maţiau kaip pusė visų kolegijos dėstytojų ir mo kslo darbuotojų
arba administracijos ir kitų darbuotojų, kurių pagrindinė darbovietė yra kolegija.
7. Į tarybą išrinktais laiko mi kandidatai, kurie surenka daugiausia balsų. Jeigu daugiausia balsų surinkę kandidatai
turi vienodą balsų skaičių, organizuojamas pakartotinis balsavimas. Per pakartotin į balsavimą išrinktais laiko mi kandidatai,
gavę daugiausia balsų.
8. Visuotinius susirinkimus pradeda kolegijos direktorius, kuris privalo paaiškinti susirinkimų nariams kolegijos
Tarybos formavimo principų tvarką ir organizuoja pirminin kaujančių visuotiniams susirinkimams rinkimus.
9. Visuotiniams susirinkimams vadovauja susirinkimų išrin ktas pirminin kas. Susirinkimuose sekretoriauti ir jų
protokolams parengti kolegijos direktorius skiria Personalo skyriaus darbuotoją. Susirinkimų protokolus pasirašo
pirminin kas ir sekretorė.
10. Renkant Tarybos narius, balsuojama slaptai.
11. Personalo skyriaus vedėjas visuotiniuose susirinkimuose pateikia informaciją dėl iškeltų ar išsikėlusių
kandidatų formalaus atitikimo šiai Tarybai.
12. Visuotinių susirinkimų pirmin inkai turi suteikti galimybę pasisakyti kandidatams pavardţių abėcėlės tvarka.
Kandidatų pasisakymams skiriama ne daugiau penkių minučių.
13. Balsavimus organizuoja susirinkimuose išrinktos balsų skaičiavimo ko misijos. Ko misijos nariai išsirenka
pirminin ką ir sekretorių.
14. Balsų skaičiavimo ko misijų pirminin kai privalo susirinkimų dalyviams paaiškinti balsavimo tvarką ir parengti
slapto balsavimo b iuletenius.
15. Balsų skaičiavimo ko misijos protokolai tvirt inami atviru balsavimu.
III. KANDIDATŲ Į TARYBOS NARIUS KĖLIMO TVARKA
16. Apie visuotinius susirinkimus koleg ijos Personalo skyrius informuo ja ne vė liau kaip prieš 20 kalendorinių
dienų iki šaukiamų v isuotinių susirin kimų . Informacija (laikas, vieta, data, darbovietė) skelbiama viešai ko legijos interneto
puslapyje, skelbimų lentose. Personalo skyrius taip pat privalo tokiais pačiais būdais paskelbti v isuotinių susirinkimų
rezu ltatus (priimt i sprendimai, protokolai).
17. Kandidatūras į Tarybos narius iškelia koleg ijos dėstytojai, mokslo darbuotojai, ad ministracijos ir kit i
darbuotojai. Savo kandidatūrą gali kelti ir pats dėstytojas, mokslo darbuotojas, administracijos ar kitas darbuotojas.
Kandidatūras gali kelti faku ltetų tarybos, direkcija, dekanatai, katedros, ūkio tarnybos padalinių susirinkimuose. Padalinių
iškeltos kandidatūros į Tarybos narius pateikiamos Personalo skyriui protokolo išrašu. Kitų asmen ų iškeltos ar savo pačių
išsikeltos kandidatūros pateikiamos Personalo skyriui laisvos formos siūlymu.
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18. Kandidatūras į Tarybos narius iškelia mos ir Personalo skyriui raštu pateikia mos ne vėliau kaip prieš 5 darbo
dienas iki šaukiamų v isuotinių susirinkimų d ienos
19. Padalin iai, pageidaujantys kelti kandidatus į Tarybos narius, susirin kimus organizuoja ir balsuoja,
vadovaudamiesi šio aprašo 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14 punktuose nustatytais principais.
IV. B AIGIAMOJ I NUOS TATA
20. Apie į Tarybą išrinktus narius kolegijos direktorius informuoja Šviet imo ir mo kslo min isteriją ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas nuo įvykusių visuotinių susirin kimų dienos. Kartu su kandidatūromis pateikiamos ir v isuotinių
susirinkimų protoko lų išrašų kopijos.
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