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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TVARKOS 

APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – Kolegijos) tarybos narių rinkimų į Kolegijos tarybą 

(toliau – Taryba) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), nustato Kolegijos akademinės bendruomenės, 

išskyrus studentus (toliau – Akademinė bendruomenė), rinkimo į Tarybos narius ir atšaukimo bei 

Tarybos narių, nepriklausančių Kolegijos personalui ir studentams (toliau – Nepriklausantys nariai), 

rinkimo ir atšaukimo tvarką ir procedūras.  

2. Šis Aprašas nereglamentuoja Tarybos narių, kuriuos skiria ir renka bei atšaukia Kolegijos 

studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas 

(konferencija). 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir 

Kolegijos statutu. 

4. Akademinės bendruomenės Tarybos nariu gali būti Kolegijoje, kaip pagrindinėje 

darbovietėje, dirbantis, nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių 

siekti Kolegijos tikslų ir įgyvendinti Kolegijos misiją. Tarybos nariais negali būti Kolegijos 

darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs direktoriui, bei Akademinės tarybos nariai. 

5. Nepriklausančiu Kolegijos personalui ir studentams Tarybos nariu gali būti asmuo, 

einantis ar ėjęs atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, sveikatos priežiūros, viešosios 

veiklos ar verslo srityje, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Kolegijos tikslų ir įgyvendinti 

Kolegijos misiją, esantis nepriekaištingos reputacijos, neinantis pareigų kitų aukštųjų mokyklų 

valdymo ar savivaldos organuose. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir 

Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. 

6. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi tarybos kadencijas iš eilės. 

7. Nepriekaištingos reputacijos laikomas asmuo, kuris atitinka šiuos kriterijus: 

7.1. jo elgesys atitinka akademinės etikos vertybes – akademinio sąžiningumo, intelektinės 

nuosavybės apsaugos principus; 
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7.2. nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą 

veiką; 

7.3. nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už drausmės pažeidimus; 

7.4. nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotikų, psichotropinių ar toksinių medžiagų.  

 

II SKYRIUS 

AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS TARYBOS NARIŲ  

RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA 
 

Akademinės bendruomenės susirinkimo sušaukimo ir organizavimo tvarka  
 

8. Sprendimą dėl Akademinės bendruomenės susirinkimo (toliau susirinkimas) priima 

Akademinės tarybos pirmininkas Akademinės tarybos posėdžio metu. Apie susirinkimo vietą, laiką 

ir darbotvarkę turi būti paskelbiama Kolegijos internetiniame tinklalapyje.  

9. Akademinę bendruomenę sudaro Kolegijos studentai, dėstytojai bei kiti darbuotojai, 

tiesiogiai dalyvaujantys mokslo ir studijų veikloje. Akademinės bendruomenės narių sąrašą sudaro 

Personalo skyriaus vedėjas ir pateikia Akademinės tarybos pirmininkui. Sąrašai turi būti pateikiami 

ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki susirinkimo dienos. 

10. Prieš susirinkimo pradžią yra atliekama susirinkime dalyvaujančių susirinkimo narių 

registracija. Dalyvaujantys nariai pasirašo susirinkimo narių sąraše. Registraciją vykdo ir 

susirinkimo protokolą rengia Akademinės tarybos sekretorius. 

11. Susirinkimui pirmininkauja Akademinės tarybos pirmininkas. Jis skelbia susirinkimo 

pradžią, patvirtina dalyvaujančių narių skaičių, organizuoja balsų skaičiavimo komisijos (trys 

nariai) rinkimus. Kandidatūras siūlo Akademinės bendruomenės susirinkimo nariai.  

12. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisija išrenkama atviru balsavimu, paprasta balsų 

dauguma.  

13. Kandidatai į Tarybos narius siūlomi ir nariai renkami susirinkime, kuriame turi dalyvauti 

ne mažiau kaip du trečdaliai Akademinės bendruomenės narių. 

 

Kandidatų į Tarybos narius siūlymo ir registravimo tvarka 

 

14. Kandidatūras kelti, būti keliamu kandidatu, taip pat iškelti savo kandidatūrą, dalyvauti  

susirinkime gali Akademinės bendruomenės nariai, kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija.  

15. Kandidatai į Tarybos narius siūlomi susirinkimo metu. Teisę siūlyti kandidatus į 

Tarybos narius turi kiekvienas Akademinės bendruomenės narys savo vardu ar Fakulteto tarybos 

vardu. Jei kandidatūra siūloma neasmeniškai, turi būti pateikiamas Fakulteto tarybos posėdžio 
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protokolo išrašas. Savo kandidatūrą gali siūlyti ir pats Akademinės bendruomenės narys. Siūlomų 

kandidatų skaičius neribojamas.  

16. Kiekvienas siūlomas kandidatas į Tarybos narius, jeigu jis sutinka kandidatuoti, turi teisę 

pristatyti (iki 5 minučių) savo darbinės veiklos faktus, žinias bei gebėjimus, padedančius siekti 

Kolegijos tikslų ir įgyvendinti Kolegijos misiją. 

17. Susirinkimo nariai turi teisę kandidatui užduoti klausimus, išreikšti savo nuomonę apie 

siūlomą kandidatą. 

18. Kiekvieno kandidato įtraukimas į slapto balsavimo balsalapį patvirtinamas atviru 

susirinkimo narių balsavimu paprasta balsų dauguma. 

19. Slapto balsavimo balsalapius (įrašant kandidatų pavardes) parengia balsų skaičiavimo 

komisija. Balsalapių parengimui gali būti daroma susirinkimo pertrauka (iki 20 minučių).  

20. Kandidatai į Tarybos narius slapto balsavimo balsalapyje surašomi abėcėlės tvarka. 

Balsalapyje nurodomas ir renkamų Tarybos narių skaičius. 

 

Tarybos narių rinkimo tvarka 

 

21. Į Tarybą yra renkami 4 (keturi) nariai iš susirinkime pasiūlytų kandidatų, proporcingai 

Kolegijoje, kaip pagrindinėje darbovietėje, dirbančių dėstytojų skaičiui: 1 (vienas) Tarybos, narys, 

atstovaujantis Sveikatos priežiūros fakultetui, ir 3 (trys) Tarybos nariai, atstovaujantys Verslo ir 

technologijų fakultetui. 

22. Nariai renkami slapto balsavimo būdu. Balsuojantys Akademinės bendruomenės 

susirinkimo nariai pažymi balsalapyje tik tuos kandidatus, už kuriuos jie balsuoja. Pažymėtų 

kandidatų skaičius neturi viršyti 21 punkte nustatyto narių skaičiaus. Jeigu pažymimas didesnis nei 

21 punkte nurodytas narių skaičius, balsalapis laikomas negaliojančiu. 

23. Balsų skaičiavimo komisija suskaičiuoja slapto balsavimo balsalapius. Balsavimo 

rezultatai surašomi į slapto balsavimo rezultatų protokolą, kurį pasirašo visi balsų skaičiavimo 

komisijos nariai. Balsavimo rezultatus paskelbia vienas iš komisijos narių. 

24. Į Tarybą išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausia susirinkimo dalyvių balsų. 

Jeigu daugiausia balsų surinkę kandidatai gavo vienodą balsų skaičių, tą pačią dieną 

organizuojamas pakartotinis balsavimas, kuriame dalyvauja vienodą balsų skaičių surinkę 

kandidatai. Per pakartotinį balsavimą išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausia balsų.  

25. Tarybos narių išrinkimo rezultatai įrašomi į Akademinės bendruomenės susirinkimo 

protokolą, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.  

26. Apie rinkimų rezultatus per 2 (dvi) darbo dienas Akademinės tarybos pirmininkas 

paskelbia viešai Kolegijos internetiniame tinklalapyje. 
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Tarybos narių atšaukimo tvarka 

 

27. Akademinės tarybos pirmininkas, gavęs Tarybos pirmininko motyvuotą prašymą 

atšaukti Akademinės bendruomenės narių susirinkime išrinktą Tarybos narį, organizuoja 

Akademinės bendruomenės narių susirinkimą. 

28. Apie organizuojamą Akademinės bendruomenės narių susirinkimą Akademinės tarybos 

pirmininkas ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki susirinkimo dienos paskelbia Kolegijos 

internetiniame tinklalapyje, nurodydamas jo vietą, laiką ir darbotvarkę. 

29. Akademinės bendruomenės narių susirinkimas organizuojamas ir Tarybos narys 

atšaukiamas Akademinės bendruomenės susirinkime, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip du 

trečdaliai Akademinės bendruomenės narių. 

30. Tarybos narys atšaukiamas balsuojant atviru balsavimu, kai už atšaukimą balsuoja 

daugiau kaip pusė Akademinės bendruomenės susirinkimo narių. 

31. Naujo Tarybos nario rinkimas organizuojamas Apraše nustatyta tvarka, ne vėliau kaip 

per 10 darbo dienų nuo Tarybos nario atšaukimo dienos. 

 

III SKYRIUS 

NEPRIKLAUSANČIŲ TARYBOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA 
 

Atrankos konkurso paskelbimo ir organizavimo tvarka 

 

32. Nepriklausantys nariai renkami viešo konkurso būdu Akademinės tarybos posėdyje. 

Akademinė taryba renka 3 (tris) Nepriklausančius narius: po vieną narį, atstovaujantį sveikatos 

priežiūros, verslo veiklos sritis bei asocijuotas struktūras. 

33. Sprendimą dėl atrankos konkurso (toliau – Konkursas) organizavimo priima 

Akademinės tarybos pirmininkas. Apie Konkurso vietą, laiką ir darbotvarkę turi būti paskelbiama 

Kolegijos internetiniame tinklalapyje. 

34. Konkursą vykdo Akademinė taryba. Konkursas yra laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja 

daugiau kaip du trečdaliai Akademinės tarybos narių. Konkurso eiga yra protokoluojama. Protokolą 

pasirašo Akademinės tarybos pirmininkas ir Akademinės tarybos sekretorius. 

  

Nepriklausančių narių rinkimo tvarka 

 

35. Kandidatus į Nepriklausančius narius gali siūlyti Kolegijos fakultetų tarybos, švietimo, 

kultūros, mokslo ir sveikatos priežiūros įstaigos, verslo atstovai. 
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36. Dalyvaujantys Konkurse kandidatai, ne vėliau kaip 3 kalendorinės dienos iki 

Konkurso dienos, Akademinės tarybos pirmininkui raštu pateikia informaciją apie savo darbinės 

veiklos faktus, žinias bei gebėjimus, padedančius siekti Kolegijos tikslų ir įgyvendinti Kolegijos 

misiją bei gyvenimo aprašymą (žr. duomenų anketą, 1 priedas). Kandidatas pateikia sutikimą (žr. 

sutikimo formą, 2 priedas) kandidatuoti, o jei kandidatą siūlo fizinis ar juridinis asmuo, pridedamas 

siūlymą patvirtinantis raštas.  

37. Akademinės tarybos pirmininkas Konkurso metu supažindina dalyvaujančius 

Akademinės tarybos narius su turima informacija apie kandidatus. 

38. Akademinės tarybos nariai Konkurso metu įvertina Akademinės tarybos pirmininko 

pateiktą informaciją apie kandidatus.  

39. Tarybos nariai renkami slapto balsavimo būdu. Slapto balsavimo balsalapius (įrašant 

kandidatų pavardes) parengia Akademinės tarybos sekretorius. Balsų skaičiavimo komisija 

išrenkama atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Balsų skaičiavimo komisija suskaičiuoja 

slapto balsavimo balsalapius. Balsavimo rezultatai surašomi į slapto balsavimo rezultatų protokolą, 

kurį pasirašo visi balsų skaičiavimo komisijos nariai. Balsavimo rezultatus paskelbia vienas iš 

komisijos narių.   

40. Kiekvienam Akademinės tarybos nariui yra skiriami 3 balsai.  Atrenkamas kandidatas / 

(-ai), surinkę daugiausia Akademinės tarybos narių balsų. 

41. Viešo konkurso rezultatai per 2 (dvi) darbo dienas paskelbiami Kolegijos internetiniame 

tinklalapyje bei apie rezultatus informuojami į Tarybą išrinkti nariai. 

 

Nepriklausomų narių atšaukimo tvarka 

 

42. Tarybos pirmininkas dėl išrinkto Tarybos nario atšaukimo motyvuotu prašymu kreipiasi 

į Akademinės tarybos pirmininką. 

43. Sprendimą dėl Tarybos nario atšaukimo priima Akademinė taryba.  

44. Sprendimas yra teisėtas jeigu Akademinės tarybos posėdyje dalyvauja daugiau kaip du 

trečdaliai Akademinės tarybos narių ir už atšaukimą balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių 

narių. 

45. Atšaukus Tarybos narį, sprendimas dėl konkurso organizavimo priimamas ne vėliau kaip 

per 10 darbo dienų.  

 

 

 

 

 



 6 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

46. Naujos kadencijos Tarybos nariai turi būti išrinkti likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui 

iki kadenciją baigiančios Tarybos narių kadencijos pabaigos. 

47. Tarybos sudėtį viešai paskelbia Akademinės tarybos pirmininkas. 

 

_________________________ 

 

 

Parengė 

 

Rasa Mitkienė 

2012-11-23 

 

 

 

 

 

Lina Tamutienė 

2017-08-23 
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Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos narių 

rinkimų tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

KANDIDATO Į ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS TARYBĄ DUOMENŲ ANKETA 

 

Vardas 

 

 

Pavardė 

 

 

Gimimo data 

 

 

                     m.                                mėn.            d. 

 

Kandidatą siūlo (užpildyti atitinkamą eilutę) 

Pats fizinis asmuo 

 vardas, pavardė 

Kitas fizinis asmuo 

  vardas, pavardė 

Institucija 

 Institucijos pavadinimas 

Organizacija 

 Organizacijos pavadinimas 

 

1. Asmeninė informacija 

 

Adresas susirašinėjimui 

 

 

Telefonai 

 

 

Darbo 

 

Mobilusis 

Elektroninio pašto adresas 

 

 

Darbovietė 

 

Pavadinimas  

 

 

Adresas 

 

 

Pareigos 

 

 

Laikotarpis 

 

 

 

2. Išsilavinimas 

 

Aukštoji mokykla Pavadinimas Baigimo metai Specialybė/kvalifikacinis 

laipsnis ir (ar) profesinė 

kvalifikacija 

   

   

Mokslo laipsnis Pavadinimas Suteikimo metai Mokslo kryptis ir šaka 
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Užsienio kalbų 

mokėjimas 

 

 

 

3. Darbo patirtis  

 

Ankstesnės darbovietės (Institucijos, organizacijos 

pavadinimas, pareigos) 

 

Laikotarpis 

 

 

 

 

 

 

 

4. Patirtis švietimo, mokslo, kultūros, sveikatos priežiūros, verslo arba viešojo sektoriaus 

srityje 
 

Sritis 

 

Patirtis (vertingiausi tos veiklos pasiekimai, rezultatai, 

projektai, darbai ir pan.) 

Švietimas 

 

 

Kultūra 

 

 

Mokslas 

 

 

Sveikatos priežiūra 

 

 

Verslas 

 

 

Viešasis sektorius 

 

 

 

5. Patirtis mokslo ir studijų politikos formavimo bei mokslo ir studijų vadybos srityje 

 

Sritis 

 

Patirtis (strateginių dokumentų rengimas, 

ekspertinio ir vadybinio darbo patirtis ir pan.) 

Mokslo ir studijų politikos formavimas 

 

 

Mokslo ir studijų vadyba 

 

 

 

6. Dalyvavimas visuomeninėje veikloje 

 

Visuomeninės veiklos aprašymas 

 

Laikotarpis 
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7. Motyvacija būti Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos nariu (turimos žinios bei gebėjimai, 

padedantys siekti Šiaulių valstybinės kolegijos tikslų ir įgyvendinti kolegijos misiją) 

 

Motyvacija (ne daugiau kaip 100 žodžių) 

 

 

 

 

8. Kita svarbi informacija 

 

9. Privačių interesų deklaravimas. 

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad išrinktas į Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos narius 

neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės materialinės ar asmeninės naudos ir nusišalinsiu nuo 

dalyvavimo tarybos veikloje, jeigu tai sukeltų viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą. 

 
 

 

 

Tvirtinu, kad šioje anketoje pateikta visa informacija yra teisinga 

 

Data 

 

(kandidato vardas, pavardė, parašas) 
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Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos narių 

rinkimų tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 

___________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinei tarybai 

 

 

 

SUTIKIMAS 

BŪTI KANDIDATU Į TARYBOS NARIUS 

 

 

______________ 
(data) 

Šiauliai 

 

 

 

 Sutinku būti kandidatu į Šiaulių valstybinės kolegijos tarybą. 

 

 

 

 

   

 

 

 

  ___________________  __________________________ 
              (parašas)                   (vardas, pavardė) 


