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PATVIRTINTA 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 

Akademinės tarybos 2016 m. birželio 27 d.  

nutarimu Nr. 24-1 

 

 

VšĮ KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS TARYBOS NARIŲ 

RINKIMO IR SKYRIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (toliau – KMAIK) Tarybos narių 

(toliau – Taryba) rinkimo ir skyrimo tvarka nustato kandidatų į Tarybą nuo Kolegijos akademinės 

bendruomenės bei Kolegijos personalui ir studentams nepriklausančių asmenų rinkimo ir skyrimo 

Tarybos nariais tvarką. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymu  ir  Kolegijos statutu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. 

nutarimu Nr. 952 (Žin., 2012, Nr. 92-4781). 

3. KMAIK Taryba sudaroma iš 9 (devynių) narių tokia tvarka: 

3.1.  1 (vieną) KMAIK Tarybos narį skiria studentų atstovybė savo nustatyta tvarka; 

3.2.  4 (keturis) Tarybos narius skiria KMAIK akademinės bendruomenės nariai (išskyrus 

studentus) Akademinės tarybos nustatyta tvarka; 

3.3. 4 (keturi) nariai, nepriklausantys KMAIK personalui ir studentams, atrenkami viešo 

konkurso būdu ir skiriami Akademinės tarybos nustatyta tvarka, iš jų 1 (vienas) narys – studentų 

atstovybės jos nustatyta tvarka; šie keturi nariai atrenkami viešo konkurso būdu ir skiriami 

atsižvelgus į Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų įvertinimą. 

4. Tarybos narių rinkimai grindžiami nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo, 

akademinės laisvės bei skaidrumo principais. 

5. Tarybos sudėtį viešai skelbia Akademinės tarybos pirmininkas. 

 

II. TARYBOS NARIŲ IŠ AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS NARIŲ RINKIMAS IR 

SKYRIMAS 

 

6. Akademinės bendruomenės nariai (išskyrus studentus) į Kolegijos Tarybą renka 4 

(keturis) narius iš kandidatų, iškeltų Apraše nustatyta tvarka. 

7. Kandidatų iš Kolegijos akademinės bendruomenės narių kėlimas ir rinkimas 

vykdomas susirinkimo forma. Rinkimų susirinkimai vyksta Kolegijos padaliniuose. Susirinkimo 

tvarką užtikrina susirinkimo metu išrinktas pirmininkas ir sekretorius.  

8. Apie susirinkimo laiką, vietą, datą ir darbotvarkę informuoja Kolegijos Akademinės 

tarybos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki susirinkimo.  

9. Kelti kandidatus į Tarybos narius ir balsuoti rinkimų susirinkime gali Kolegijos 

akademinės bendruomenės nariai (dėstytojai ir mokslo darbuotojai, užimantys ne mažesnę kaip 0,25 

etato dalį), išskyrus studentus, kurių pagrindinė darbovietė yra KMAIK. 

10. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Kolegijos padalinio 

akademinės bendruomenės narių, kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija.  

11. Kandidatais į Tarybą gali būti Kolegijos akademinės bendruomenės nariai (išskyrus 

studentus), atitinkantys Mokslo ir studijų įstatymo 20 str. 4 punkte nurodytus reikalavimus. 

12. Kandidatai į Tarybos narius keliami laikantis proporcingo atstovavimo principo, kai 

vienas kandidatas keliamas atitinkamai nuo dešimties akademinės bendruomenės narių, kurių 
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pagrindinė darbovietė yra Kolegija. Savo kandidatūrą gali kelti ir pats dėstytojas ar mokslo 

darbuotojas. 

13. Rinkimų susirinkimo dalyviai išsirenka 3 asmenų balsų skaičiavimo komisiją, kuri 

prižiūri balsavimo eigą, skaičiuoja balsus.  

14. Į Tarybos narius iškelti kandidatai susirinkime patvirtinami atviru balsavimu, 

balsuojant už kiekvieną kandidatą atskirai.  

15. Į Tarybą išrinktais laikomi kandidatai, kurie surenka daugiausiai balsų, bet ne mažiau 

kaip pusę susirinkime dalyvavusių akademinės bendruomenės narių balsų. Jeigu nė vienas 

kandidatas nesurenka pusės balsų arba daugiausia balsų surinkę kandidatai gauna vienodą balsų 

skaičių, organizuojamas pakartotinis balsavimas. Per pakartotinį balsavimą išrinktais laikomi 

kandidatai, gavę daugiausia, bet ne mažiau kaip pusę, balsų. 

16. Jei Tarybos nariai neišrenkami pirmajame akademinės bendruomenės susirinkime, ne 

vėliau kaip per 3 kalendorines dienas vykdomas pakartotinis rinkimų susirinkimas, kuriame 

Tarybos nariai išrenkami balsų dauguma. 

17. Susirinkimo pirmininkas apie išrinktus į Tarybą narius informuoja Akademinės 

tarybos pirmininką ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo įvykusio rinkimų susirinkimo dienos. Kartu 

su Tarybos narių kandidatūromis pateikiamas ir susirinkimo protokolas. 

18. Apie rinkimų susirinkimo rezultatus (priimtus sprendimus) skelbiama viešai Kolegijos 

interneto tinklalapyje. 

 

III. KOLEGIJOS PERSONALUI IR STUDENTAMS NEPRIKLAUSANČIŲ 

TARYBOS NARIŲ RINKIMAS IR SKYRIMAS  

 

19. Akademinė taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu, organizuoja viešą 

konkursą į Aprašo 3.3 punkte numatytas 4 (keturias) Kolegijos Tarybos narių, nepriklausančių 

Kolegijos personalui ir studentams vietas, nustato kandidatams keliamus reikalavimus, terminą 

kandidatūroms teikti ir svarstyti, Tarybos narių skyrimo tvarką ir kt.  

20. Akademinė taryba į Kolegijos Tarybą atrinktas kandidatūras teikia įvertinti Aukštojo 

mokslo tarybai. 

21. Ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki numatomų Kolegijos Tarybos rinkimų 

skelbiamas viešas konkursas į KMAIK Tarybos narių vietas. Viešo konkurso tvarka, terminai, 

kandidato į Kolegijos Tarybos narius prašymo forma skelbiama KMAIK tinklalapyje, o skelbimas 

apie konkursą - viename iš respublikinių dienraščių (2 priedas). 

22. Kandidatams į KMAIK Tarybos narius, nepriklausantiems kolegijos personalui ir 

studentams, keliami šie reikalavimai: 

24.1 Tarybos nariu gali būti turintis aukštąjį išsilavinimą nepriekaištingos reputacijos 

asmuo, ėjęs ar einantis atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, viešosios veiklos ar verslo 

srityse (šis reikalavimas netaikomas studentų atstovui); 

24.2 turintis žinių ir gebėjimų, padėsiančių siekti Kolegijos tikslų ir įgyvendinti Kolegijos 

misiją; 

24.3 neinantis pareigų Lietuvos aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose; 

24.4 Kolegijos Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas 

iš eilės; 

24.5 Kolegijos Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos 

Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. 

23. Kandidatai, pretenduojantys į Kolegijos Tarybos narius pildo nustatytos formos anketą 

(1 priedas), ir iki nurodyto termino pateikia prašymą kandidatuoti į Tarybą. Jei kandidatą siūlo 
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fizinis ar juridinis asmuo, pridedamas siūlymą patvirtinantis raštas.  

24. Kandidatus registruoja Personalo tarnyba, gavusi raštišką jų prašymą (3 priedas).  

25. Skelbime nurodytu laiku Akademinė taryba vykdo viešą konkursą, kurio metu svarsto 

ir atviru balsavimu atrenka kandidatus į Tarybą. 

26. Rinkimams skirtame Akademinės tarybos posėdyje balso teisę rinkti Kolegijos 

Tarybos narius į keturias vietas turi visi Akademinės tarybos nariai. Balsavimas yra teisėtas, jei 

posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 balso teisę turinčių Akademinės tarybos narių. 

27. Išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausiai, bet ne mažiau kaip pusę balso teisę 

turinčių Akademinės tarybos posėdžio dalyvių balsų. 

28. Jei pirmame balsavime reikiamą balsų skaičių surinko mažiau nei trys kandidatai, tai 

balsavimas kartojamas tame pačiame Akademinės tarybos posėdyje. 

29. Pasibaigus rinkimams, Akademinė taryba atrinktų kandidatų į Kolegijos Tarybą sąrašą 

pateikia Aukštojo mokslo tarybai įvertinti. 

30. Vieną Tarybos narį, nepriklausantį KMAIK personalui ir studentams, viešo konkurso 

būdu skiria KMAIK studentų atstovybė savo nustatyta tvarka. Šis KMAIK Tarybos narys skiriamas 

atsižvelgus į Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų įvertinimą. 

 

IV. KOLEGIJOS TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMAS 

 

31. KMAIK Akademinė taryba, gavusi Aukštojo mokslo tarybos kandidatų į Tarybą 

įvertinimą savo posėdyje bendru sutarimu priima galutinį sprendimą dėl Kolegijos personalui ir 

studentams nepriklausančių narių skyrimo į Tarybą. 

32. Akademinė taryba posėdyje patvirtina pilną Kolegijos Tarybos sudėtį.  

33. Akademinės tarybos pirmininkas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasibaigusių 

rinkimų viešai skelbia Tarybos sudėtį KMAIK tinklalapyje. 

34. Apie išrinktus į Kolegijos Tarybą narius KMAIK direktorius per 5 darbo dienas 

informuoja LR Švietimo ir mokslo ministeriją. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

35. Aprašą ir jo pakeitimus tvirtina Akademinė taryba. 

36. Aprašas įsigalioja nuo Akademinės tarybos patvirtinimo datos. 

37. Kiti Apraše neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat reglamentuojami Tarybos, Akademinės tarybos arba Kolegijos 

direktoriaus tvirtinamais dokumentais.  

 

 

 


