
Alytaus kolegijos Akademinės tarybos 2018-08-31 posėdžio Nr.V3-43 nutarimas 

Alytaus kolegija skelbia naujos kadencijos Tarybos rinkimus  

2018 m. rugsėjo 3 pradedamas kandidatų kėlimas į Alytaus kolegijos Tarybos narių vietas 

Tarybos rinkimai Alytaus kolegijoje vyksta vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu (TAR, 2016-07- 14, Nr. 

20555), Alytaus kolegijos statutu (patvirtinta LR Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1298, LR 

Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 945 redakcija), Alytaus kolegijos tarybos narių rinkimų tvarkos 

aprašu (https://alytauskolegija.lt/wp-content/uploads/2014/06/AK-Taryba.pdf, patvirtintas Akademinės tarybos 

posėdyje 2018 m. rugsėjo 18 d., protokolo Nr. V3- 41). Teisę būti keliamu kandidatu į Tarybos narius, taip pat teisę 

iškelti savo kandidatūrą į Tarybos narius turi kiekvienas Alytaus kolegijos akademinės bendruomenės narys, kurio 

nepertraukiamas darbo stažas kolegijoje, kaip pagrindinėje darbovietėje, yra ne mažesnis kaip 5 metai.  

Kandidatai turi atstovauti studijų vadybos sritį. 

Iškeltas arba savo kandidatūrą iškėlęs asmuo iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 17.15 val. privalo pateikti Kolegijos 

personalo skyriui dokumentus:  

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.  

2. Kandidato į Tarybos narius anketą (Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 1 priedas 

http://alytauskolegija.lt/visuomenei/teisine-informacija/).  

3. Prašymą, jeigu savo kandidatūrą iškelia pats akademinės bendruomenės narys (Tarybos narių rinkimų tvarkos 

aprašo 2 priedas http://alytauskolegija.lt/visuomenei/teisine-informacija/) kandidatuoti į Tarybos narius, arba 

sutikimą, jeigu iškelia kiti akademinės bendruomenės nariai (Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 3 priedas 

http://alytauskolegija.lt/visuomenei/teisine-informacija/).  

Išsamesnės informacijos prašome teirautis (8 315) 79 411, el. paštu romena.serksniene@akolegija.lt 

Akademinės tarybos pirmininkė dr. Lina Kankevičienė 

KOLEGIJOS TARYBOS NARIO RINKIMŲ ORGANIZAVIMO GRAFIKAS 

Data Rinkimų veiksmai Reglamentavimas 

2018-09-03 – 2018-09-21 Kandidatų į Tarybos narius 

kėlimas ir dokumentų 

pateikimas Personalo skyriui 

Kandidatai keliami likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams 

iki Tarybos kadencijos pabaigos, dokumentai 

pateikiami iki kandidatų į Tarybos narius kėlimo 

termino pabaigos 

2018-09-21 Konferencijos skelbimas Konferencijos data, vieta ir laikas skelbiami Kolegijos 

tinklalapyje ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki 

Konferencijos pradžios. 

2018-09-24 Kandidatų sąrašo paskelbimas Kolegijos personalo skyrius prieš 5 darbo dienas iki 

šaukiamos Konferencijos dienos, kandidatų į Tarybos 

narius sąrašą kartu su jų anketomis skelbia Kolegijos 

tinklalapyje. 

2018-10-05 Tarybos narių rinkimai 

(priklausančių Alytaus kolegijos 

personalui) 

Konferencija 

2018-10-09 Informacijos pateikimas Konferencijos pirmininkas per 2 darbo dienas 

Konferencijos protokolą pateikia Akademinės tarybos 

pirmininkui bei apie rezultatus informuoja į Tarybą 

išrinktus narius.  

2018-10-09 Rezultatų skelbimas Rinkimų rezultatai kitą darbo dieną po Konferencijos 

protokolo pateikimo paskelbiami Kolegijos 

tinklalapyje. 
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