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KAUNO KOLEGIJOS TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TVARKA 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kauno kolegijos tarybos narių rinkimų tvarka (toliau – Tvarka) nustato Kauno kolegijos 

tarybos (toliau – Tarybos) narių rinkimų organizavimo procedūras.  
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu ir Kauno 

kolegijos statutu.  
3. Taryba sudaroma iš 9 (devynių) narių 5 metų kadencijai.  
4. Vadovaujantis šia Tvarka renkami 8 (aštuoni) Tarybos nariai: 
4.1.  keturi Tarybos nariai renkami Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkime iš 

kandidatų – Kolegijos akademinės bendruomenės narių;  
4.2.  keturi Tarybos nariai viešo konkurso būdu renkami iš kandidatų, nepriklausančių 

Kolegijos personalui ir studentams.  
5. Ši Tvarka nereglamentuoja 1 (vieno) Tarybos nario, skiriamo Kolegijos studentų 

atstovybės nustatyta tvarka, rinkimų tvarkos. 
6. Likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki Tarybos kadencijos pabaigos, Akademinė taryba 

savo nutarimu viešai skelbia kandidatų į Tarybos narius kėlimo pradžią ir pabaigą. 
7. Tarybos rinkimus organizuoja Akademinės tarybos teikimu Kolegijos direktoriaus 

įsakymu patvirtinta Tarybos narių rinkimų organizavimo darbo grupė, kurią sudaro 3 nariai. 
8. Tarybos narių rinkimai grindžiami lygių galimybių, nešališkumo, nediskriminavimo, 

objektyvumo, teisėtumo, viešumo bei skaidrumo principais. 
 

II SKYRIUS 
REIKALAVIMAI KANDIDATAMS Į TARYBOS NARIUS 

 
9. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, 

padedančių siekti Kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Kolegijos misiją. Asmuo negali būti 
laikomas nepriekaištingos reputacijos ir renkamas Tarybos nariu, jeigu jis įsiteisėjusiu teismo 
nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką, atleistas iš pareigų už šiurkščius darbo 
drausmės pažeidimus, jo elgesys neatitinka etikos principų ir akademinių vertybių. 

10. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės.  
11. Atsižvelgiant į Kolegijos interesus, kandidatai į Tarybos narius turi atitikti bent 2 

reikalavimus: 
11.1. profesinė veikla bent vienoje iš Kolegijoje realizuojamų studijų krypčių; 
11.2. strateginių reikalų valdymas; 
11.3. finansų, turto valdymas; 
11.4. tarptautinė veikla; 
12. Kandidatai į Tarybos narius, priklausantys Kolegijos personalui,  privalo turėti ne 

mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį Kauno kolegijoje, kaip pagrindinėje darbovietėje.  
13. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai bei 

politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat Kolegijos darbuotojai, tiesiogiai 
pavaldūs direktoriui. Tarybos nariu negali būti Akademinės tarybos narys. Kolegijos darbuotojas, 
tiesiogiai pavaldus direktoriui, Akademinės tarybos narys gali kandidatuoti į Tarybos narius. Jeigu 
jis yra išrenkamas, privalo atsisakyti darbuotojo / Akademinės tarybos nario pareigų.   

 



III SKYRIUS 
TARYBOS NARIŲ, PRIKLAUSANČIŲ KOLEGIJOS PERSONALUI, RINKIMAI 

 
14. Tarybos nariai, priklausantys Kolegijos personalui, išrenkami slaptu balsavimu 

susirinkime (toliau – Susirinkimas), kuriame dalyvauja Kolegijos akademinės bendruomenės 
deleguoti atstovai (toliau – Rinkikai). Susirinkimą šaukia Tarybos narių rinkimų organizavimo darbo 
grupės vadovas. 

15. Tarybos narių rinkimų organizavimo darbo grupės funkcijos: 
15.1.  priima kandidatų į Tarybos narius ir Rinkikų sąrašus; 
15.2.  apie Rinkikų Susirinkimo datą, laiką ir vietą kiekvieną Rinkiką informuoja nurodytu 

elektroninio pašto adresu išsiunčiant pranešimus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Rinkikų 
Susirinkimo pradžios; 

15.3.  parengia Rinkikų Susirinkimo balsavimo biuletenius ir veda Rinkikų Susirinkimą, kol 
išrenkamas Rinkikų Susirinkimo pirmininkas.  

16. Tarybos narių, priklausančių kolegijos personalui, rinkimai organizuojami tokia tvarka: 
16.1. kandidatų iškėlimas ir Rinkikų išrinkimas padalinių susirinkimuose (toliau – Padalinio 

susirinkimas); 
16.2. Tarybos narių išrinkimas Rinkikų Susirinkime. 
17. Kandidatų iškėlimas ir Rinkikų išrinkimas Padalinio susirinkime:  
17.1. Teisę kelti kandidatus į Tarybos narius ir teisę iškelti savo kandidatūrą turi kiekvienas 

Kolegijos akademinės bendruomenės narys, t. y. dėstytojai ir studijas aptarnaujantis personalas1. 
Kandidatus į Tarybos narius ir į Rinkikus turi teisę kelti / išsikelti dėstytojas ir studijas aptarnaujantis 
darbuotojas tik tame padalinyje, kuriam yra priskirtas. Kolegijos administracijoje dirbantis studijas 
aptarnaujantis darbuotojas atstovauja Kolegijos administracijos padalinį. 

17.2. Asmenys, kandidatuojantys į Tarybą, negali būti Rinkikais. 
17.3. Kandidatai iškeliami ir Rinkikai išrenkami ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki 

Rinkikų Susirinkimo šiuose padaliniuose: Technologijų fakultete, Medicinos fakultete, Vadybos ir 
ekonomikos fakultete, Justino Vienožinskio menų fakultete, Humanitarinių studijų centre ir Kolegijos 
administracijoje. 

17.4. Apie Padalinio susirinkimo datą, vietą ir laiką, padalinio vadovas paskelbia 
fakulteto/studijų centro interneto svetainėje bei išsiunčia dėstytojams ir studijas aptarnaujančiam 
personalui informacinius pranešimus elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki 
Padalinio susirinkimo pradžios. Kolegijos administracijos studijas aptarnaujančiam personalui 
informacinius pranešimus išsiunčia Tarybos narių rinkimų organizavimo darbo grupės vadovas.  

17.5. Padalinio vadovas organizuoja to Padalinio susirinkimą. Padalinio vadovas yra 
susirinkimo pirmininkas. Kolegijos administracijos susirinkimui vadovauja Tarybos narių rinkimų 
organizavimo darbo grupės vadovas.  

17.6. Padalinio susirinkime dalyvauja akademinės bendruomenės nariai. Padalinio 
susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė padalinio akademinės 
bendruomenės narių. 

17.7. Padalinio susirinkimo metu išrenkama 3 asmenų balsų skaičiavimo komisija, kuri stebi 
balsavimo eigą, skaičiuoja balsus. Susirinkimas protokoluojamas. Protokolą surašo sekretorius, 
pasirašo pirmininkas. 

17.8. Padalinio vadovas Padalinio susirinkimo protokolą, kandidatų ir Rinkikų sąrašus (su 
elektroninių paštų adresais) pateikia Tarybos narių rinkimų organizavimo darbo grupės vadovui per 
2 darbo dienas. 

17.9. Darbuotojas, dėl svarbių priežasčių (pvz. liga, komandiruotė ir kt.) negalintis dalyvauti 
bendruomenės susirinkime, privalo ne vėliau kaip 1 dieną iki susirinkimo pradžios apie tai 
elektroniniu paštu informuoti padalinio vadovą. 

                                                           
1 Studijas aptarnaujančio personalo pareigybių sąrašas pateikiamas 2016-07-01 Kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-251 
patvirtintose Darbo tvarkos taisyklėse.  



17.10. Pirmoje susirinkimo dalyje iškeliami kandidatai į Tarybos narius. Keliamų 
kandidatų skaičius yra neribojamas. Pabaigus kandidatų kėlimą, už kiekvieną kandidatą yra 
balsuojama atskirai slaptu balsavimu.  Kandidatų į Tarybos narius turi būti išrinkta: 

17.10.1. iš Technologijų fakulteto – 3 kandidatai; 
17.10.2. iš Medicinos fakulteto – 3 kandidatai; 
17.10.3. iš Vadybos ir ekonomikos fakulteto – 3 kandidatai; 
17.10.4. iš Justino Vienožinskio menų fakulteto – 2 kandidatai; 
17.10.5. iš Humanitarinių studijų centro – 1 kandidatas; 
17.10.6. iš Kolegijos administracijos – 2 kandidatai.  
17.11. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia Padalinio susirinkime 

dalyvavusių narių balsų. Jeigu kandidatai surenka vienodą balsų skaičių, dėl jų vykdomas pakartotinis 
slaptas balsavimas. 

17.12. Išrinktas kandidatas į Tarybos narius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Padalinio 
susirinkimo privalo pateikti Kolegijos Personalo tarnybai šiuos dokumentus: 

17.12.1.  asmens tapatybės dokumento kopiją; 
17.12.2.  kandidato į Tarybos narius gyvenimo aprašymą (CV); 
17.12.3. motyvacinį laišką būti Tarybos nariu (laisva forma); 
17.12.4. Informacijos teisingumo ir privačių interesų deklaraciją (1 priedas)  
17.12.5. sutikimą, jeigu iškelia kiti akademinės bendruomenės nariai (2 priedas) arba 

prašymą, jeigu savo kandidatūrą iškelia pats akademinės bendruomenės narys (3 priedas).  
17.13. Tarybos narių rinkimų organizavimo darbo grupė įvertina kandidatų atitikimą 

keliamiems reikalavimams. Išrinktas kandidatas, laiku nepateikęs 17.12 punkte nurodytų dokumentų, 
išbraukiamas iš kandidatų į Tarybos narius sąrašo.  

17.14. Kandidatai gali atsiimti savo kandidatūras į Tarybos narius raštu informavę Personalo 
tarnybą likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki Rinkikų Susirinkimo dienos. 

17.15. Personalo tarnyba prieš 3 darbo dienas iki Rinkikų Susirinkimo dienos, paskelbia 
kandidatų į Tarybos narius sąrašą kartu su jų gyvenimo aprašymais ir motyvaciniais laiškais Kauno 
kolegijos Dokumentų kataloge adresu https://dok.kauko.lt/.  

17.16. Antroje susirinkimo dalyje renkami Rinkikai. Keliamų kandidatų į Rinkikus 
skaičius yra neribojamas. Pabaigus kandidatų kėlimą, už kiekvieną kandidatą yra balsuojama atskirai 
slaptu balsavimu. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia susirinkime dalyvavusių 
narių balsų. Jeigu kandidatai surenka vienodą balsų skaičių, dėl jų vykdomas pakartotinis slaptas 
balsavimas. 

17.17. Rinkikų, vadovaujantis proporcingo atstovavimo principu (1 atstovas nuo 20 dėstytojų 
ir studijas aptarnaujančio personalo etatų), turi būti išrinkta:  

17.17.1. iš Technologijų fakulteto – 7 rinkikai; 
17.17.2. iš Medicinos fakulteto – 7 rinkikai; 
17.17.3. iš Vadybos ir ekonomikos fakulteto – 6 rinkikai; 
17.17.4. iš Justino Vienožinskio menų fakulteto – 3 rinkikai; 
17.17.5. iš Humanitarinių studijų centro – 1 rinkikas; 
17.17.6. iš Kolegijos administracijos – 2 rinkikai. 
18. Tarybos narių išrinkimas Rinkikų Susirinkime: 
18.1. Rinkikų Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Rinkikų. 

Rinkikai, dalyvaujantys Rinkikų Susirinkime, iš savo tarpo renka susirinkimo pirmininką, sekretorių 
ir 3 asmenų balsų skaičiavimo komisiją.  

18.2. Negalintys dalyvauti Susirinkime dėl svarbių priežasčių (pvz.: liga, komandiruotė), turi 
iš anksto raštu informuoti Tarybos narių rinkimų organizavimo darbo grupės vadovą.  

18.3. Rinkikų Susirinkimas protokoluojamas. Protokolą surašo sekretorius, pasirašo 
pirmininkas.  

18.4. Balsų skaičiavimo komisija išdalina Rinkikams biuletenius, stebi balsavimo eigą, 
skaičiuoja balsus. Balsavimo rezultatus Rinkikams paskelbia susirinkimo pirmininkas.  



18.5. Balsavimas vyksta balsavimo biuleteniuose pažymint 4 kandidatų pavardes. Biuletenis 
laikomas teisėtu, jeigu pažymėtos 4 kandidatų pavardės.  

18.6. Kandidatai į Tarybos narius turi teisę prisistatyti Rinkikų Susirinkime. 
18.7. Į Tarybą išrinktais laikomi 4 kandidatai, surinkę daugiausia Rinkikų balsų. Jeigu 

daugiausia balsų surinkę kandidatai turi vienodą balsų skaičių, organizuojamas pakartotinis 
balsavimas, kuriame dalyvauja tik vienodą balsų skaičių surinkę kandidatai. Per pakartotinį 
balsavimą išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausia balsų.  

18.8. Rinkikų Susirinkimo pirmininkas per 2 darbo dienas susirinkimo protokolą su rinkimų 
rezultatais pateikia Akademinės tarybos pirmininkui. Protokolas skelbiamas dokumentų kataloge 
adresu https://dok.kauko.lt/.  

 
IV SKYRIUS 

TARYBOS NARIŲ, NEPRIKLAUSANČIŲ KOLEGIJOS PERSONALUI IR 
STUDENTAMS, RINKIMAI 

 
19. Kolegijos personalui ir studentams nepriklausantys kandidatai į tarybos narius atrenkami 

viešo konkurso būdu (toliau – viešas konkursas). Iš jų 3 (trys) Tarybos nariai renkami Akademinės 
tarybos posėdyje, 1 (vieną) Tarybos narį išrenka Studentų atstovybė savo nustatyta tvarka. 

20. Viešą konkursą organizuoja Tarybos narių rinkimų organizavimo darbo grupė, kuri 
skelbia viešą kvietimą, įvertina kandidatų atitikimą keliamiems reikalavimams. Viešas kvietimas 
dalyvauti konkurse skelbiamas dienraštyje Kauno diena ir Kolegijos interneto svetainėje ne vėliau 
kaip likus 2 mėnesiams iki Tarybos kadencijos pabaigos. 

21. Skelbime Tarybos nario pareigoms užimti turi būti nurodyta: 
21.1. keliami kvalifikaciniai reikalavimai; 
21.2. pateikiamų dokumentų sąrašas (asmens tapatybės dokumento kopija, kandidato į Tarybos 

narius gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas būti Tarybos nariu, Informacijos teisingumo 
ir privačių interesų deklaracija);  

21.3. prašymas kandidatuoti į Tarybos narius; 
21.4. dokumentų pateikimo vieta, laikas ir forma.  
22. Kandidatų dokumentus priima ir registruoja Personalo tarnyba.  
23. Personalo tarnyba ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Akademinės tarybos posėdžio 

paskelbia kandidatų į Tarybos narius sąrašą kartu su jų gyvenimo aprašymais ir motyvaciniais laiškais 
Kolegijos interneto svetainėje.  

24. Kandidatai gali atsiimti savo kandidatūras į Tarybos narius raštu informavę Personalo 
tarnybą likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki Akademinės tarybos posėdžio.  

25. Kandidatai į Tarybos narius turi teisę prisistatyti Akademinės tarybos posėdyje.  
26. Kolegijos personalui ir studentams nepriklausantys kandidatai į Tarybos narius renkami 

Akademinės tarybos posėdyje vadovaujantis Akademinės tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka. 
 

V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

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

iki kadenciją baigiančios Tarybos narių kadencijos pabaigos.  
28. Išrinkus visus naujos kadencijos Tarybos narius, Akademinės Tarybos pirmininkas ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną po teisėtai įvykusių rinkimų bei rezultatų paskelbimo, viešai paskelbia 
naujos kadencijos Tarybos sudėtį. 

29. Kadenciją baigiančios Tarybos įgaliojimai pasibaigia, kai naujos kadencijos Taryba 
susirenka į pirmąjį posėdį. Šio posėdžio metu Tarybos nariai pasirašo įsipareigojimą vadovautis 
Kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas Tarybos 
nario funkcijas. 



30. Jeigu Tarybos narys netinkamai vykdo Kolegijos Statuto, Tarybos darbo reglamento ar 
Mokslo ir studijų įstatyme nustatytas pareigas 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 narį.  

31. 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. 

32. Apeliacijos dėl Tarybos rinkimų procedūros pažeidimų gali būti teikiamos per 1 darbo 
dieną po rinkimų rezultatų paskelbimo. Apeliacija teikiama Akademinės tarybos pirmininkui.  

33. Tvarką ir jos pakeitimus tvirtina Akademinė taryba.  
34. Ši Tvarka galioja visam Tarybos įgaliojimų laikotarpiui.  

 
 

__________________________________ 


