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UTENOS KOLEGIJOS TARYBOS  

NARIŲ KĖLIMO, RINKIMO, SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos kolegijos (toliau – Kolegija) tarybos narių kėlimo, rinkimo, skyrimo ir 

atšaukimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Utenos kolegijos tarybos (toliau – Tarybos) narių kėlimo, 

rinkimo, skyrimo ir atšaukimo procedūras. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu 

(TAR, 2016-07-14, Nr. 2016-20555) bei Utenos kolegijos statutu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 948 (Žin., 2012, Nr. 92-4781). 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (TAR, 2016-07-14, 

Nr. 2016-20555) 27 str., 3 p., ši Tvarka nereglamentuoja 2 (dviejų) Tarybos narių, skiriamų Kolegijos 

studentų atstovybės tvarka, rinkimų tvarkos. 

4. Likus ne vėliau kaip mėnesiui iki Tarybos kadencijos pabaigos, Kolegijos akademinės 

tarybos (toliau – Akademinės tarybos) pirmininkas skelbia naujai sudaromos Tarybos sudėtį.  

5. Tarybos narių rinkimai grindžiami lygių galimybių, nešališkumo, nediskriminavimo, 

objektyvumo, teisėtumo, viešumo bei skaidrumo principais. 

 

II SKYRIUS 

TARYBOS SUDĖTIS IR REIKALAVIMAI KANDIDATAMS Į TARYBOS NARIUS 

 

6. Taryba sudaroma iš 9 (devynių) narių 5 metų kadencijai: 

6.1. vieną narį skiria ir atšaukia studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, jeigu jos nėra – 

visuotinis studentų susirinkimas (konferencija); 

6.2. kiti akademinės bendruomenės nariai Akademinės tarybos nustatyta tvarka renka ir 

atšaukia 4 narius, priklausančius Kolegijos personalui; 

6.3. Akademinės tarybos nustatyta tvarka renkami ir atšaukiami atitinkamai 4 nariai, 

nepriklausantys Kolegijos personalui ir studentams. Iš jų vienas narys – studentų atstovybės nustatyta 

tvarka, o kiti 3 nariai renkami viešo konkurso būdu. 

6.4. Tarybos nariai renkami atskirai į kiekvieną iš 8 vietų, atsižvelgiant į skirtingus 

Kolegijos interesus. 

7. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis aukštąjį 

išsilavinimą, žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Kolegijos 

misiją.  

8. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės. 
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9. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir 

politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat Kolegijos darbuotojai, tiesiogiai 

pavaldūs direktoriui, bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose Kolegija visuotiniame dalyvių 

susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų 

pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti Akademinės tarybos narys. 

 

III SKYRIUS 

KOLEGIJOS PERSONALUI PRIKLAUSANČIŲ TARYBOS NARIŲ RINKIMAS 

 

10. Tarybos nariai, priklausantys Kolegijos personalui, renkami slaptu balsavimu 

akademinės bendruomenės susirinkime (toliau – Susirinkimas), kuriame dalyvauja Kolegijos dėstytojai 

ir kiti darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys mokslo ir (ar) studijų veikloje, išskyrus studentus (toliau – 

akademinės bendruomenės nariai), kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija. 

11. Likus ne vėliau kaip mėnesiui iki Tarybos kadencijos pabaigos, Akademinė taryba 

savo sprendimu Kolegijos interneto svetainėje viešai paskelbia rinkimus į Kolegijos Tarybos narius iš 

Kolegijos personalui priklausančių narių, nurodant Susirinkimo datą, laiką ir vietą. 

12. Juridinio ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas apie Susirinkimo datą, vietą ir laiką, 

paskelbia Kolegijos interneto svetainėje arba išsiunčia akademinės bendruomenės nariams 

informacinius pranešimus elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki 

Susirinkimo pradžios. 

13. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų akademinės 

bendruomenės narių, turinčių Tarybos narių rinkimo balso teisę.  

14. Susirinkimui pirmininkauja Akademinės tarybos pirmininkas, susirinkimo protokolą 

surašo Akademinės tarybos sekretorius. Susirinkimo metu iš Akademinės tarybos narių renkama balsų 

skaičiavimo komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro 3 nariai. Komisija išsirenka pirmininką. 

15. Kandidatų į Tarybos narius kėlimas: 

15.1. Kandidatais į Tarybos narius gali būti Kolegijos personalo nariai, kurie Susirinkimo 

metu iškeliami žodžiu.  

15.2. Pats save išsikelti gali tik Akademinės bendruomenės narys.  

15.3. Į Tarybos narius iškelti kandidatai turi pateikti žodinį sutikimą kandidatuoti į 

Tarybos narius bei turi teisę prisistatyti iki rinkimų pradžios. 

16. Tarybos narių rinkimas: 

16.1. Pasibaigus kandidatų kėlimui, Juridinio ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas 

parengia balsavimo biuletenius, kuriuos perduoda Komisijai. Komisija išdalina biuletenius, stebi 

balsavimo eigą, skaičiuoja balsus. Balsavimo rezultatus paskelbia Akademinės tarybos pirmininkas. 

16.2. Už iškeltus kandidatus balsuojama slaptu balsavimu.  

16.3. Į Tarybą išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausia balsų. Jeigu daugiausia 

balsų surinkę kandidatai turi vienodą balsų skaičių, organizuojamas pakartotinis balsavimas, kuriame 

dalyvauja tik vienodą balsų skaičių surinkę kandidatai. Per pakartotinį balsavimą, kuris vykdomas to 

paties Susirinkimo metu, išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausia balsų. 

17. Akademinės tarybos pirmininkas per 3 (tris) darbo dienas rinkimų rezultatus 

paskelbia Kolegijos interneto svetainėje. 
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18. Išrinktas Tarybos narys ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Susirinkimo 

Juridinio ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui pateikia šiuos dokumentus: 

18.1. Tarybos nario/Kandidato į Tarybos narius duomenų anketą (2 priedas), kurioje 

parašu patvirtina, jog pateikti duomenys teisingi; 

18.2. nepriekaištingos reputacijos ir privačių interesų deklaraciją (3 priedas); 

18.3. sutikimą pateiktą informaciją (išskyrus adresą, gimimo datą, asmens kodą, 

kontaktinius duomenis) naudoti viešai (4 priedas). 

19. Juridinio ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas per 3 (tris) darbo dienas po išrinktų 

Tarybos narių dokumentų pateikimo, paskelbia išrinktų Tarybos narių sąrašą kartu su jų duomenų 

anketomis (išskyrus adresą, gimimo datą, asmens kodą, kontaktinius duomenis) Kolegijos interneto 

svetainėje. 

 

IV SKYRIUS 

KOLEGIJOS PERSONALUI IR STUDENTAMS NEPRIKLAUSANČIŲ  

TARYBOS NARIŲ RINKIMAS 

 

20. Kolegijos personalui ir studentams nepriklausantys 3 kandidatai į Tarybos narius 

renkami viešojo konkurso būdu (toliau – Viešasis konkursas). Tarybos nariai renkami Akademinės 

tarybos posėdyje vadovaujantis Akademinės tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka.  

21. Likus ne vėliau kaip mėnesiui iki Tarybos kadencijos pabaigos, Akademinė taryba 

savo sprendimu viešai paskelbia, kad pradedamas kandidatų į Tarybos narius, nepriklausančių 

Kolegijos personalui ir studentams, kėlimas, nurodant kandidatų į Tarybos narius kėlimo pabaigos laiką 

ir iškeltų kandidatų į Tarybos narius registravimo procedūras (5 priedas). 

22. Akademinės tarybos skelbime nurodomi kandidatams keliami reikalavimai, teikiami 

dokumentai, terminai kandidatūroms teikti ir svarstyti, viešo konkurso į Tarybos narių vietas 

organizavimas. Skelbimas publikuojamas regioninėje spaudoje ir Kolegijos interneto svetainėje. 

23. Kandidatai į Tarybos narius turi pateikti šiuos dokumentus: 

23.1. prašymą kandidatuoti į Tarybos narius (1 priedas); 

23.2. asmens tapatybės dokumento kopiją; 

23.3. Tarybos nario/ kandidato į Tarybos narius duomenų anketą (2 priedas); 

23.4. nepriekaištingos reputacijos ir privačių interesų deklaraciją (3 priedas); 

23.5. sutikimą pateiktą informaciją (išskyrus adresą, gimimo datą, asmens kodą, 

kontaktinius duomenis) naudoti viešai, organizuojant ir vykdant Tarybos rinkimus (4 priedas). 

24. Kandidatų dokumentus priima ir registruoja Juridinio ir bendrųjų reikalų skyriaus 

vedėjas. 

25. Juridinio ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas 

iki Akademinės tarybos posėdžio paskelbia kandidatų į Tarybos narius sąrašą kartu su jų duomenų 

anketomis (išskyrus adresą, gimimo datą, asmens kodą, kontaktinius duomenis) Kolegijos interneto 

svetainėje. 

26. Kandidatai gali atsiimti savo kandidatūras į Tarybos narius raštu informavę Bendrųjų 

reikalų ir juridinio skyriaus vedėją likus ne mažiau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki Akademinės tarybos 

posėdžio. 
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27. Kandidatai į Tarybos narius turi teisę prisistatyti Akademinės tarybos posėdyje. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Išrinkus visus naujos kadencijos Tarybos narius, Akademinės tarybos pirmininkas ne 

vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po teisėtai įvykusių rinkimų bei rezultatų paskelbimo, viešai 

paskelbia naujos kadencijos Tarybos sudėtį. 

29. Apeliacijos dėl Tarybos rinkimų procedūros pažeidimų gali būti teikiamos per 2 (dvi) 

darbo dienas po rinkimų rezultatų paskelbimo. Apeliacija teikiama Akademinės tarybos pirmininkui. 

30. Kadenciją baigiančios Tarybos įgaliojimai pasibaigia, kai naujos kadencijos Taryba 

susirenka į pirmąjį posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kadenciją baigusios 

Tarybos įgaliojimų.  

31. Akademinės tarybos pirmininkas organizuoja ir pradeda pirmąjį Tarybos posėdį, į 

kurį kviečiami Akademinės tarybos nariai ir kiti Kolegijos akademinės bendruomenės atstovai. Šio 

posėdžio metu Tarybos nariai pasirašo įsipareigojimą vadovautis Kolegijos ir visuomenės interesais ir 

sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo bei Kolegijos statuto nustatytas funkcijas.  

32. Jeigu Tarybos narys netinkamai vykdo Kolegijos statute, Tarybos darbo reglamente 

ar Mokslo ir studijų įstatyme nustatytas funkcijas arba nepasirašo įsipareigojimo vadovautis Kolegijos 

ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas, Tarybos 

pirmininkas turi teisę kreiptis į tą narį paskyrusį asmenį su prašymu atšaukti paskirtą Tarybos narį. 

33. Į Tarybos nario, kurio įgaliojimai pasibaigė, vietą likusiam Tarybos kadencijos 

laikotarpiui išrenkamas kitas Tarybos narys ta pačia tvarka, kaip ir Tarybos narys, kurio įgaliojimai 

pasibaigė. Naujasis Tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai apie jo paskyrimą viešai paskelbia 

Akademinės tarybos pirmininkas ir Tarybos narys pasirašo įsipareigojimą vadovautis Kolegijos ir 

visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas. 

34. Tvarka įsigalioja nuo Akademinės tarybos patvirtinimo datos ir gali būti keičiama ar 

pripažįstama netekusi galios Akademinės tarybos sprendimu.  

35. Tvarkoje neaptarti klausimai sprendžiami Akademinės tarybos posėdyje Akademinės 

tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka. 

 

 

_______________________________________ 

 


