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POSEDZIO NUTARIMAI

Koreg|ja
20]14 m. balandZio 23 d.

Nr. KT-6

Marijampole

1. DEL MARIJAMPOLES KOLEGIJOS TARYBOS DARBO

2.
3.
4,
5.
6.

7.

REGLAMENTO
TVIRTINIMO. P. PETRAUSKAS.
DEL MARIJAMPOLES KOLEGIJOS VEIKLOS ATASKAITOS U2 ZATZ METUS. V.
VILIfTNAS.
DEL MARIJAMPOLES I(OLEGIJOS METINES PAJAMU IR ISLAIDU SAMATOS
SVARSTYMO IR SIos sAMATos IVyKDyMo ATASKAITOS uZ 2013 METUS
TVIRTINIMO. S. MILERIENE
DEL MARIJAMPOLES KOLEGIJOS METINES PAJAMU IR ISLAIDU SAMATOS
2OT4}/.. TVIRTINIMO. R, GIEDRAITIS.
DEL MARIJAMPOLES KOLEGIJOS ORGANIZACINES VALDYMO
STRUKTUROS BEI JOS PERTVARKOS KRYPEry. V. VILruNAS,
DEL MARIJAMPOLES KOLEGIJOS AKADEMINES TARYBOS SPRENDIMU. V.
VILIUNAS.
DEL MARIJAMPOLES I(OLEGIJOS PATIKEJIMO TEISE PAGAL PATIKEJIMO
SUTARTI VALDOMO DALIES VALSTYBES TURTO, PAGAL PRIDEDAM,{
s.{RAS.4, cnAZINIMo Svrprrvro rR MoKSLo MrNrsrERrJAr. R. crEDRArrrs.

NUTARTA:

1.

2.
3.

Patvirtinti Marijampoles kolegijos tarybos darbo reglament4.
Patvifiinti Marijampoles kolegijos veiklos ataskait4 uL2013 metus.
Patvirtinti meting pajamq ir iSlaidq s4mat4 ir Sios s4matos ivykdymo ataskait4 uL 2013
metus,

4. Metines pajamq ir i5laidq s4matos 2014 m. tvirlinimui nepritarli. Si[loma tvirtinim4 atideti,
5. 5.1. Pavesti direktoriui V.Vili[nui parengti nauj4 Marijampoles kolegijos organizacines
valdymo strukturos projekt4 ir Kolegijos tarybai ji pateikti iki2014 m. geguZes 21 d.

6.
7.

5.2. Marijampoles kolegijos organizacines valdymo strukt[ros bei jos pertvarkos kryptis
svarstyti 2014 m. geguZes 28 d.
5.3. Pritarli Marijampoles kolegijos padaliniq perkelimui i5 Vytauto g. 47 i P.Armino g.92,
P.Armino g.94 t P.Armino g. 90 (inZinerinis korpusas).
Marijampoles kolegijos akademines tarybos sprendimq klausimo nesvarstyti. Siuo klausimu
kreiptis i Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerij4.
Pritarti Marijampoles kolegijos patikejimo teise pagal patikejimo sutarti valdomo dalies
valstybes tut1o, pagal pridedam4 s4ra54, grqLinimo Svietimo ir mokslo ministerijai (s4ra5as
pridedamas).

Tarybos pirmininkas
Povilas Petrauskas 201 4-04-23

PATVIRTINTA

.

MK Tarybos 2014 m. bandZio 23 d,
posedZio nutarimu

protokolo Nr, KT-6-1
MAR]JAMPOLES KOLEGIJOS TARYBOS
DARBO REGLAMENTAS

I, BENDROSIOS NUOSTATOS
l,Marijampoles kolegijos (toliau

-

,,Kolegija,,) taryba (toliau

_

yra yru
,,Taryba,,) 'TaryLos

kolegialus Kolegijos valdymo organas, sudaromas i5 devyneriq nariq penkeriems metams,

sudarymo principus, kompetencijq funkcijas, pareigas, nariq skyrimo, at5aukimo tuark4 ir kitus klausimus
reglamentuoja Kolegijos statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m, rugpj5dio

24 d, nutarimu Nr, 998 (Lietuvos Respublikos Vyri
redakcija, aktuali redakcija nuo 2014-01-11) (toliau
2, sis Tarybos darbo reglamentas (toliau -,,

3,

m,'liepoi 1g d, nutarimo Nr,

qSO

) nustato Tarybos darbo warkq,

Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Mokslo ir studijq istatymu (zin,,z009,Nr, 54-2140; f-in,,z}t2,Nr, s:--zo:o;
ltotiau

-

,,Mokslo ir studijq istatymas"), Liefuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Kolegijos Statutu, Siuo
Reglamentu ir kitais teises aktais,
4, Tarybos santykius su Kolegijos valdymo ir savivaldos institucijomis nustato Mokslo ir
studijq istatymas bei Kolegijos Statutas,

II, TARYBOS FUNKCIJOS
5, Taryba atlieka Sias funkcijas:

5.1, ivertinusi Akademines tarybos sifllymus, Wirtina Kolegijos vizij4 ir misijq, Kolegijos
direkloriaus pateiktq Kolegij os strategini veiklos planq;
5'2' ivertinusi Akademines tarybos siiilymus, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei
tvirlinti Statuto pakeitimus;
5,3' svarsto ir tvirtina direktoriaus teikiamus Kolegijos struktrlros perfvarkos planus;
5'4' ivertinusi Akademines tarybos siDlymus, nustato Kolegijos ie5q (taip pat lesq, skirlq
administracijos ir kitq darbuotojq darbo uZmokesdiui) ir nuosavybei ieise valdomoiurto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais tvarkq;
5,5, ivertinusi Akademines tarybos sillymus, nustato Kolegijos direktoriaus rinkimq vieSo
konkurso biidu organizavimo Wark4;
5,6, renka, skiria i pareigas ir atleidZia iS jq Kolegijos direktoriq;
5'7, nustato Kolegijos administracijos ir kitq darbuotojq parinkimo ir vertinimo principus;
5,8, tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles;
5,9, direktoriaus teikimu nustato studijq kain4 ir imokq, tiesiogiai nesusijusiq su studijq
programos igyvendinimu, dydZius;

5'10' ivertinusi Akademines tarybos si[lymus, nustato bendrq studijq vietq skaidiq,
atsizvelgdama i galimybes uztikinti studiiq ir mokslo, meno veiklos kokybg;
5,11, svarsto direktoriaus pateiktq Kolegijos meting pajamq ir i5laidq sqmatq ir Wirtina Sios
sqmatos lvykdymo afaskait4;
5, 12' tvirtina direktoriaus pateiktq Kolegijos meting veiklos ataskaita;
5,13, ivedinusi Akademines tarybos si[lymus, tvirtina Kolegijos reorganizavimo arba
likvidavimo planus ir teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
5,14' rengia meting savo veiklos ataskaitq ir jq skelbia vie5ai Kolegijos intemeto
tinklalapyje kasmet iki balandZio 1 dienos;

5,15, atlieka kitas statute ir kituose teises alctuose nustatytas
funkcijas.

III. TARYBOS DARBO TVARKA
Tarybos posedyje, i kuri kviediami
bendruomenes atstovai, pasira5o
is bei s4Ziningai atlikti Mokslo ir

sq dauguma i5 savo nariq renka Tarybos
ia Tarybos pirmininkq. Tarybos pirmininku
studentas,
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10' Vykdydama savo funkcijas, Taryba dirba posedZiuose

sprendimus,

il

svarstomais klausimais priima

i5 anksto paWirtintq darbo planq, bet ne rediau

i blti kviediami esant reikalui, prane5imas apie
imq projektus Tarybos nariams iSsiundiamas
rbo dienq iki numatomo posedZio dienos, Sio
atvejais, kai b[tina nedelsiant priimti Tarybos
. Del svarbiq prieZasdiq nedalyvaujant
iSrinktas Tarybos narys,
ne maZiau kaip 213 Tarybos nariq, Taryba

Tarybos nariq balsq dauguma, Tarybai
Personalijq klausimais balsuojama slaptai,
posediio pirmininko balsas,
ukiamas ypatingai svarbiems ir neatideliotiniems
ne maZiau kaip 1/3 Tarybos nariq, Kolegijos
vybe,

17, Tarybos posedyje paprastai svarstom
Tarybos posedZio darbotvarkg,

Treddalio dalyvaujandiq posedyje nariq siilymu posedZio
darbotvarke gali
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ar papildyta,

klausi

:Ji,ifjjffi|s,

blti

pakeista

darbotvarkeje nurodytas pranesejas, pristatantis

enq mokslo metq posedyje patvirtinamas Tarybos veiklos planas
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iSvadoms ir sirilymams del metiniq pajamq
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Taryboje daugiau

juos svarsto pakarrotinai, Jeigu
eminei tarybai privalomas,
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IV, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31' Reglamentas ir atskiri
sprendimu,

32'

Reglamentas

jo

straipsniai tvirtinami, keidiami

ar papildomi

Tarybos

jo
Tarybos posedyje
ntlltuTl kita isigaliojimoisigalioja
data, Jsigaliojus Siam Reglamentui, netenka
patvirtinti darbo reglamentai,

nt9

patvi{inimo

dienos, jeigu jame
taiios ant<stesnii".yu",

Tarybos..veiklos procedDriniai klausimai, nenumatyti siame
Reglamente,

.33' . -visi
sprendZiami Tarybos
posedZiq metu,

