KOLEGIJOS TARYBOS NUTARIMAS

2018-01-10 Nr. KT-1
Marijampole

Marijampoles kolegijos taryba 2018 m. sausio 10 d. posedyje n u t ar i

a:

Patvirtinti Marijampoles kolegijos Tarybos darbo reglament4 (pridedama).
1.1. Nustatyti, kad Marijampoles kolegijos Tarybos darbo reglamento 20.7 punktas
isigaliojanuo 2019 m. sausio 1 dienos.
1.2. PripaLinti netekusiu galios Marijampoles kolegijos Tarybos 2014 m. balandZio
23 d. nutaim4Nr. KT-6-1 ,,Del Marijampoles kolegijos Tarybos reglamento patvirtinimo".
1.

2.Marljampoles kolegijos tarybos pirmininko pavaduotoju iSrinktu laikyi Kgstuti Svitojrl.
3. Pavesti Tarybos nariui Valdui Aleknavidiui kitam Tarybos posedZiui pristatyti atlikt4
personalo struktDros anaLizg ir funkcijq pasiskirstym4.
4. Tarybos 2018 m. darbo veiklos planqapsvarstyti ir patvirtinti elektroniniame posedyje.
5. Patvirtinti Marijampoles kolegijos direktoriaus atlyginimo koeficient4

-

16,33.

5.1. Nuo 2018 m. sausio mdnesio sustabdyi kintamosios darbo uZmokesdio dalies
mokejim4 Vaidotui Vilitnui iki Marijampoles kolegijos veiklos ataskaitos uL2017 m. patvirtinimo.
5.2. PripaLinti netekusiu galios Marijampoles kolegijos Tarybos 2016 m. kovo 23 d.
nutarim4 Nr. KT-4 ,,Del Marijampoles kolegijos direktoriaus darbo apmokejimo s4lygq".
Sis nutarimas parengtas pagal posedZio ivykusio 2018 m. sausio 10 d. garso
iras4.

PosedZio pirmininkas

Snieguole Matuliene

PosedZio sekretore

Vilija Meleckiene

PATVIRTINTA
Marij ampoles kolegij os Tarybos
2018 m. sausio 10 d.
nutarimu Nr. KT-l

MARIJAMPOLES KOLEGIJOS TARYBOS
DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampoles kolegijos tarybos darbo reglamentas (toliau Reglamentas) nustato
Marijampoles kolegijos (toliau - Kolegija) tarybos (toliau Taryba)
igaliojimq vykdymo tvarkq,
Tarybos posedZiq periodiSkum4 ir suSaukimo tvarkq, klausimq svarstymo farybos posedZiuose
ir
Tarybos nutarimq priemimo ir isigaliojimo tvark4, Tarybos nariq ir iarybos pirmininko teises ir
pareigas bei reguliuoja kitus Tarybos darbo organizavimo klausimus.
2. Taryba savo veikloje

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Mokslo ir studijrl istatymu, T,ietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Kolegijos
Statutu, Siuo Reglamentu ir kitais galiojandiais teises aktais.
3. Tarybos funkcijos yra numatytos Mokslo ir studijq istatymo 27.2 purkte ir Kolegijos statute.

4. Tarybos nariq darbas grindliamas kolegialumo, ne5aliSkumo, teisetumo, viesumo,
protingumo ir s4Ziningumo, interesq konfliktq vengimo, lojalumo ir konfidencialumo principais.
II. TARYBOS PIRMININKO IR PAVADUOTOJO RINKIMAI, TARYBOS NARIU
IGALIOJIMU PASIBAIGIMAS

5.
6.
7.

Tarybq sudaro devyni nariai.
Tarybos kadencija - 5 metai.

Ne veliau kaip prie5 menesi iki Tarybos kadencijos pabaigos Akademines Tarybos
pirmininkas paskelbia naujai sudaromos tarybos sudeti.
8' Kadencij4 b
igaliojimai pasibaigia, kai naujos kadencijos Taryba
susirenka i pirm4ii po
s kadencijos Tarybos posedZio dat4 nustato Kolegijos
Akademines Tarybos
iau kaip per menesi nuo naujos kadencijos rurluo,
patvirtinimo,
9. Pradedamas eiti pareigas Tarybos narys pirmajame Tarybos posedyje, i kuri kviediami
Akademines tarybos nariai ir kiti Kolegijos akademines bendruomenes atstovai, pasira5o
isipareigoj im4 vadovautis kolegij os ir visuomenes interesais bei s4Ziningai atlikti Mokslo ir studiiu
istatymo bei Statuto nustatytas funkcijas.
10. Jeigu Tarybos narys nepasira5o Mokslo ir studijq istatymo 27 strarpsnio 7 dalyje
imo, arba netinkamai vykdo Mokslo ir studijq istatymo, Siatuto, turybo,
lo ir studijq istatymo 27 strarpsnio 7 dalyje mrodyio
isipareigojimo nustatytas
rmininkas turi teisg kreiptis i t4 nari paskyrusi ur-.nl su prasymu atsaukti

11' Pirmajam.nuuJo., kadencijos Tarybos posedZiui, kol bus i5rinktas Tarybos pirmininkas,
pirmininkauja Akademines Tarybos pirmininko pristatytas vyriausias pagal amn1 posedyje
dalyvaujantis Tarybos narys. Pirmajame Tarybos posedyje pirmiausia slaptu" balsavimu
pupr#u
visq Tarybos nariq balsq dauguma i5renkamas Tarybos piimininkas toliau nurodyta
tvarka:

11.1. Kandidatus i Tarybos pirmininko pareigas i5 Statuto 29.3 strarpsnyje nurodytq Tarybos
gali
nariq
siull'ti bet kuris Tarybos narys.

Visi pasi[lyti kandidatai iki balsavimo turi pareik5ti, ar sutinka kandidatuoti.
11.3' Jeigu reikia, rinkimq biuleteniams parengti Tarybos posedZiui pirmininkaujandio
asmens sprendimu gali bfiti paskelbta pertrauka.
1

1'2.

11.4.

I

rinkimq biuleteni abeceles tvarka iraSomos visq pasiDlytq

ir

sutikusiq kandidatuoti

asmenrl pavardes.
1

1.5. Balsuojantysis paLymi biuletenyje pavardg to kandidato, uZ

kurijis

balsuoja.

11.6. Biuleteniai, kuriuose paLymeta daugiau kaip vienas kandidatas, pripaZistami

negaliojandiais.

12' Keliems kandidatams

i

Tarybos pirmininko pareigas surinkus vienod4 balsq skaidiq,

rengiamas pakartotinis balsavimas. ISrinktu laikomas kandidatas, surinkgs daugiausia balsq.

13. Tarybos pirmininko pavaduotojas Tarybos pirmininko teikimu i5renkamas slaptu balsavimu
paprasta Tarybos posedyje dalyvaujandiq Tarybos nariq balsq dauguma. Rinkimai Tarybos
i
pirmininko pavaduotojo pareigas rengiami Sia tvarka:

13'1. Kandidat4(-us) iTarybos pirmininko pavaduotojo pareigas sifllo Tarybos pirmininkas.
13.2' Visi pasiflyti kandidatai iki balsavimo turi pareik5ti, ar sutinka kandidatuoti.

13.3. Jeigu reikia, rinkimq biuleteniams parengti Tarybos posedZiui pirmininkaujandio
asmens sprendimu gali bUti paskelbta perlrauka.

I3.4.

I rinkimq

asmenq pavardes.

biuleteni abeceles tvarka ira5omos visq pasiUlytq

ir

sutikusiq kandidatuoti

13.5' Balsuojantysis paLymibiuletenyje pavardg to kandidato, uZ kurijis balsuoja.

13'6. Biuleteniai, kuriuose palymeta daugiau kaip vienas kandidatas,

negaliojandiais.

pripaZistami

14. Keliems kandidatams i Tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas surinkus vienod4 balsq
skaidiq, rengiamas pakartotinis balsavimas. I5rinktu laikomas kandidatasl surinkgs daugiausia
balsq.

15. Jeigu Tarybos nario igaliojimai nutrlksta iki kadencijos pabaigos, nauj4 Tarybos nari
Statuto nustatyta tvarka skiria asmuo, skyrgs Tarybos nari, kurio
igaliojimai nutruko. Naujas
Tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai apie jo paskyrim4 paslelbia Akademines tarybos
pirmininkas ir Tarybos narys pasira5o Mokslo ir studijrl
istatymo i7 straipsnio 7 dalyje.r.rroiyt4
isipareigojim4.
16. Tarybos pirmininko arba Tarybos pirmininko pavaduotojo
igaliojimams pasibaigus bet
kuriuo i5 Statuto 35 punkte numatltu pagrindu, kito Tarybos pirmininko utbu Tarybos pirmininko
pavaduotojo rinkimai rengiami arlimiausiame Tarybos posedyJe atitinkamai pagal
Sio Reglamento
11 arba 13 punktuose nustatyt4tvark1.

III

SKYRIUS. TARYBOS NARIV IR TARYBOS PIRMININKO TEISES IR PAREIGOS

17. Kolegijos Taryba, gavusi Kolegijos direktoriaus pra5ym4 del atostogq, suteikia jam
ir atostogq laikotarpiui, Direktoriaus teikimu, skiria pavaduojanti asmeni-

atostogas

18' Kolegijos Taryba, gavusi Kolegijos direktoriaus pra5ym4 del komandiruotes ilgiau nei 1
dienai, tvirlina komandiruotg ir komandiruotes laikotarpiui, Direktoriaus teikimu, skiria

pavaduojanti asmenf

.

19.

Kiekvienas Tarybos narys turi Sias teises:

19.1. dalyvauti Tarybos posedZiuose, pasisakyti, pateikti klausimus
posedZiuose svarstomais klausimais;

ir balsuoti visais Tarybos

19.2. raitu ar Tarybos posedyje ZodZiu teikti argumentuotus si[lymus del Tarybos posedZio
darbotvarkes klausimo :
19.3. siulyti kviesti i Tarybos posedZius ekspertus, kitus specialistus;

19'4' vie5ai reikSti nuomong apie Kolegijos ir Tarybos veikl4, vadovaudamasis
Reglamento 4
punkte nustatytais principais ir laikydamasis Tarybos nario
isipareigojimo Kolegijai;
19'5' pagal Tat
teikti svarstyti Taryboje Kolegijos veiklq
reglamentuojandius d
statut4 priskirtas iuryuo, koripetencijai,
bei teikti ir siulyti pas
ntams;

19.6. susipaZinti S
reglamentuoja Lietuvos
Respublikos valstybes ir t

i5skyrus atvejus, kai jq ribot4 naudojim4
menq teisines Lprurrgor" jstatymas, Lietuvos

,

as ar

kiti

teises aktai;

19'7. rastu ar Tarybos posedyje LodLiu pasiDly'ti posedZio darbotvarkes pakeitimus,
taip pat
teikti ra5tu Tarybos pirmininkui, Akademines Tarybos pirmininkui ir (arba) Direktoriui
adresuotus
paklausimus;

19'8' gauti reikiam4 informacij4
klausimais;

ir

medLiag4, susijusi4 su Tarybos posedZiuose svarstomais

19.9. teikti Tarybos posedZiuose svarstomais klausimais
alternatyvas, del kuriq turi bDti balsuoiama;
del

argumentuotas sprendimq

19.10' susipa7jngs su Tarybos posedZio darbotvarke ir Tarybos nutarimq projektais,
balsuoti

pasillytq sprendimq rastu (iskaitant ir elektroninio rysio priemones);
19.11. susipaZinti su Tarybos posedZio protokolu

irlar

garco irasu,;

19'12' pareikSti atskirQ ra5yting nuomong, jeigu Tarybos nariams balsuojant ir priimant
galutini sprendim4 ji nesutapo su daugumos nuor one; atskira Tarybos nario
nuomone suraSoma ir
pateikiama Tarybos sekretoriui ne veliau kaip per 2 darbo dienas po posedZio
ir yra neatsiejama
Tarybos posedZio protokolo dalis;

19'13' bet kuriuo metu atsistatydinti i5 Tarybos nario pareigq, pateikgs rastisk4
prane5im4
Tarybar ir (arba) Tarybos pirmininkui;

19'I4. pagal su Kolegija sudaryt4 Direktoriaus patvirtintos formos Narystes Taryboje
sutarti
gali gauti uZ savo veikl4 Taryboje atlyginim4;

19.15' igyvendinti kitas teises, kylandias is Statuto, Mokslo

Reglamento ir Tarybos nutarimq.

ir

studijq istatymo,

20' Tarybos pirmininkas papildomai prie Sio Reglamento 77 punkte nurodytq
teisiq turi

telses:

Sio

sias

20.1. atstovauti Tarybai Kolegijos viduje ir uZ jo ribq;
20.2. dalyvauti Akademines Tarybos posedZiuose patariamojo balso
teise;

20'3' pavesti atskirus Tarybos kompetencijai priskiriamus klausimus ar

konkretiems Tarybos nariams pagariq atstovaujamls interesq sritis;

20.4. turi kitas teises, kylandias i5 Statuto, Mokslo

Tarybos nutarimq.

21. Kiekvienas Tarybos narys turi Sias pareigas:

ir

jq

sritis kuruoti

studijq istatymo, sio Reglamento ir

2l .I . laikyis Tarybos nario isipareigoj imo Kole gij ai ;
2l'2. vadovautis Statutu, Mokslo ir studijq istatymu, Siuo Reglamentu, Tarybos priimtais

nutarimais;

21.3. asmeni5kai dalyvauti Tarybos posedZiuose, o jei dalyvauti negali, iS
anksto apie tai
informuoti Tarybos pirminink4 ir Tarybos sekretoriq rasiu
as"meni5kai,
elektroniniu
iteikdamas
pastu arba telefonu trumpqja Zinute ne veliau kaip pries 2
darbo dienas iki Tarybos posedZio;

2l'4' pranesti rarybai apie galim4.injerefu konflikt4, kuri gali sukelti posedZio darbotvarkeje
numatyto klausimo svarstymas, ir nusi5alinti nuo Sio klausirno svarstymo;
Tarybos narys turi
pareig4nusi5alinti esant nors vienai iS Siq aplinkybiq:
2L4.I.

sprendZiamas klausimas, tiesiogiai susijgs su padiu Tarybos nariu;

2I.4.2. sprendZiamas klausimas, susijgs su asmenimis, su kuriais Tarybos narys yra

susijgs artimos giminystes, svainystes, santuokos, partnerystes ar r1pybos
rysiais;

21.4.3. yra kitq aplinkybiq, kurios kelia abejoniq del Tarybos nario neSaliskumo.
22' Tatybos pirmininkas papildomai prie Sio Reglamento 19 punkte nurodytq pareigq
turi Sias
pareigas:

22'7. vadovauti Tarybos darbui ir atstovauti Tarybai Kolegijos viduje
ir
22.2. planuoti, inicijuoti Tarybos posedZius ir jiems pirmininkauti;

uZ

jo ribq;

22.3. teikti Tarybai tvirtinti Tarybos pirmininko pavaduotojo kandidat1r4;
22.4. skelbti Tarybos posedZio balsavimo rezultatus;

22'5' pasirasyti Tarybos nutarimus

ir

kartu su Tarybos sekretoriumi pasiraSlti Tarybos
nurodyi poseayle priimti sprendimai;

posedZiq protokolus, uztikrindamas, kad juose butq teisingai

22'6' lio Reglamento nustatyta tvarkareguliariai informuoti Tarybqapie
nutarimq vykdym4;
22'7'kart4 per metus, ne veliau kaip iki kiekvienq metq vasario 20 dienos
Statuto nustaty.ta
tvarkavie5ai skelbti Tarybos metines veiklos ataskait4;
22'8' bendtadarbiauti su Direktoriumi, Akademines Tarybos pirmininku
ir kitais Akademines
su Kolegijos valdymu susijusius klausimus,
iskaitant posedziq
simq derinim4, posedliq da1n4 derinim4 ir kitus klausimus,'siekiani
dymo;

22.9. vykdyti kitas pareigas, kylandias iS Statuto, Mokslo ir studijq
istatymo, Sio Reglamento
ir Tarybos nutarimrl.
23. Jeigu Tarybos pirmininkas negali eiti Sio Reglamento 19
ir 20 punktuose nustaty,tq pareigq,
jas eina Tarybos pirmininko pavaduotojas.
24. T arybos pirmininko pavaduotoj

as

:

24.1. Tarybos pirmininkui pavedus, atlieka jo funkcijas;
24.2. pavaduoja laikinai negalinti eiti savo pareigq Tarybos pirmininka.

IV SKYRIUS. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
25' vykdydama savo funkcijas, Taryba dirba posedZiuose
sprendimus.

ir

svarstomais klausimais priima

26' Tatyba posedZiauja periodi5kai.pagal i5 anksto patvirtintqdarbo planq,bet
ne rediau kaip
tris kartus per metus. Tarybos posedyje Tarybos .rury, gali dalyvauti ii naudojant
vaizdo
konferencij4, telekonferencij4 ar kitas elektronines prl.-6n.r. Tarybos
posedZiai gali buti
kviediami esant reikalui. Pranesimas apie posedZio laik4, viet4, darbotvarkg
Tarybos nariams
issiundiamas elektroniniu pastu ne veliau kaip pries 14 dienq
ikl numatomo posedZio dienos, o
sprendimq projektai i5siundiami ne veliau kaip likus 7
dir noms iki posedZio dienos. Sio
reikalavimo gali bDti nesilaikoma ypatingais atvejais, kai butina nedelsiant
priimti Tarybos
sprendimus.

27 ' PosedLiui pirmininkauja Tarybos pirmininkas.
Jei Tarybos pirmininkas negali dalyvauti
Tarybos posedyje arba jei del Sio Reglamento r9.4 punkte
nu ooytq uprinr.yuiq jis nusisalina,
posedZiui pirmininkauja Tarybos pirmininko pavaduotojas.
Jei posedyle'negali dalyvauti ir Tarybos
pirmininko pavaduotojas arba jei del Sio Reglamento l9.+ punlte
riurodytq aplinkybiq jis
nusisalina, posedZiui pirmininkauja vyriausiar pugut amLiqposedyje
dalyvaujantis Tarybos narys.

28' Posedis yra laikomas teisdtu, o jo metu priimti sprendimai galiojandiais, jeigu juose
dalyvauja ne maliaukaip 213 Tarybos nu.iq. Tarybos narys
iaikomas dalyvaujandiu posedyje, jei

panaudojant informacines technologijas
priimant sprendimus

jis dalyvauja svarstant posedZio klausimus ir

Uaisuola

29' Direktorius, Akademines Tarybos pirmininkas ir Studentq
atstovybes prezidentas (eigu jis
nera Tarybos narys) turi teisg dalyvauti Tarybos posedZiuos
patariaiolo
e
uatso teise. Tarybos
posedZius gali stebeti bet kuris Kolegijos bendruomends
narys, o kiti ur111.ny, - Tarybos sutikimu.
Tarybos sprendimu atskinl klausimq svarstymas gali buti uZdaras.
Tokiu atveju Tarybos
sekretoriaus funkcijas atlieka vienas i5 Tarybos nariqlJo
surasy.tas posedZio protokolas Zymimas
Lyma ,,konfidencialu". Direktorius, Akademines iarybos pi.mi.rinkas,
Studentq atstovybes
prezidentas fieigu jis nera Tarybos narys). turi teisg dalyvauti
uid,arame svarstyme, isskyrus atvejus,
jeigu Taryba nusprendZia kitaip. Tretieji ur*.ny, daiyvauja
uL,larcme iuryuo, posedyje tik tuo
atveju, jeigu Taryba nusprendZia, kad jq dalyvavimas toliame
posedyje yra bftinas.
30' Taryba priima sprendimus paprasta posedyje dalyvaujandiq
Tarybos nariq balsq dauguma.
Tarybai nusprendus, balsavimas gali buti slaptas'arba aiviras. personalijq
klausimais balsuojama
slaptai, jeigu nera nutariama kitaip.
31. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia posedZio pirmininko
balsas.
32' Neeilini Tarybos posedi Saukia Tarybos pirmininkas savo
iniciatyva arba ne maLiaukaip 4
Tarybos nariq siulymu. Sillymas kartu su svarstytinais
klausimais ir jq sprendimq projektais
Tarybos pirmininkui turi buti iteiktas rastu. Neeilinis Tarybos
posedis turi bgti susauktas ne veliau
kaip per 7 dienas nuo siulymo iteikimo Tarybos pirmininkui
d^ienos. apie ne.itini posedi turi b[ti
pranesta telefonu ar elektroniniu pastu visierns
Tarybos nariams ne veliau kaip likus dviem darbo
dienoms iki posedZio. Neeiliniame posedyje svarstomi tik
io inici
nuslatl't4 laik4 Tarybos pirmininkas posedZio nesusaukia
, uitq a
renkasi patys. Siuo atveju posedZiui pirmininkauja Ta.ybos
pavgdygtojas posedyje nedalyvauja arba jei der sio
Regramento 1
nusisalina, posedZiui pirmininkauja vyriausias pagal ui'ztaposedyje
dalyvaujantis Tarybos narys.
33' Tarybos posedZiai gali bDti Saukiami ir nesilaikant sio Reglament
o 24 ir 30 punktuose
nurodyttl tetminq, jei tam yra svarbios prieZastys ir jei su
tuo sutinki ne maliaukaip sesi Tarybos
nariai.

,. 34' Negalintys dalyvauti posedyje Tarybos nariai ir kviestiniai asmenys likus 3 kalendorinems
dienoms iki Tarybos posedZio privalo infoimuoti Tarybos
firminink4 arba sekretoriq. Jie gali rastu
pateikti savo nuomong Tarybos pirmininkui arba
sekretoriui svarstomais klausimais. Nuomone turi
buti paskelbta posedyje.

35' Galimi ir Tarybos e - posedZiai. Jie gali bfti skelbiami tik skubiai
sprgstinais klausimais.
Prie tokiq klausimq pridedami paaiSkinimai, kodel jie laikomi skubiai
sprgstinais.

36' Skelbiant e - posedi, turi b[ti pateikiami su nutarimq priemimu susijg dokumentai,
nutarimq projektai. Balsavimo terminas ne trumpesnis nei 24 v-alandos.
Jei 1/3 Tarybos nariq
nepritaria sitlymui konkretq klausim4 sprgsti elektroniniu budu
- kviediamas posedis tam klausimui
SVAISTVTI.

pirmininkas apie tai informuoja
tvarka. Ne vienam iS Tarybos
si[lomiems nutarimams priimti
kiekvienam Tarybos nariui elektroniniu pa5tu kvietim4 balsuoti.
Tarybos nariai
darbo dienas po Sio kvietimo gavimo dienos faksu ar elektroniniu paStu
sekretoriui uZpildyt4 balsavimo biureteni. Gavus Tarybos narirl
atsakymus, la
ivyko.

38' Tarybos posedyje paprastai svarstomi
Tarybos posedZio darbotvarkg.

ir sprendZiami tik tie klausimai, kurie itraukti i

39. Tarybos posedZio darbotvarkg sudaro ir s
Tarybos nariq, Kolegijos direktoriaus, Akademi

Kolegijos padaliniq vadovq ir kitrl administra
dokumentai Tarybos pirmininkui pateikiami ne
nedelsiant priimti sprendimus, Tarybos pirmin
klausim4 ir sitilyti i traukti i posedZio darbot
sprendZiami elektronines konferencij os b[du, bal
40' Treddalio dalyvaujandiq posedyje nariq si[lymu posedZio darbotvarke
gali bt1ti pakeista ar
papildyta.
41' Tarybos posedyje isklausomas darbotvarkeje nurodytas pranesejas,
pristatantis klausim4,
i5klausoma Tarybos nariq nuomone.

42' Kiekvienq mokslo metq pradZioje patvirtinamas Tarybos veiklos planas
tiems mokslo
metams.
43' Tatybos meting ataskait4 rengia Tarybos pirmininko paskirti
Tarybos nariaiir sekretorius.
ir po to skelbiama Kolegijos interneto

Metine ataskaita yta patvirtrnama Tarybos posedyje
svetaineje.

44' visi Tarybos posedZiai yra protokoluojami. Prireikus gali
b1ti daromas garso irlar vaizd,o
irasas' Tarybos posedZio protokolus ra5o bei uZ protokolq saugojim4 atsako Tarybos
sekretore,

45' Tarybos posedZio protokol4 Ta,rylos. sekretorius parengia per
ir
3 darbo dienas po Tarybos
posedZio issiundia ji elektroniniu paStu kiekvienam
Tarybos nariui. per 2 darbo dienas nesulaukus iS
Tarybos narirl papildymq ir pataisymq,
ivykusio Tarybos posedZio protokol4 pasiraso
pirmininkavgs posedZiui Tarybos narys kartu su Tarybos
sekretoriumi artimiausio Tarybos posedZio
pradLioje.

sprendimai. Prie protokolo turi

b[ti

pridedamas

nariq prasymu,

jr-1

nurodyta informacija itraukiama i posedZio protokol4. Tarybos nariams
parei5kus
jis koreguojamas ii teikiamas pasira5yti.

pastabq del klaidq ar neatitikimq protokole,

protokoliniai sprendimai isigalioja iskaft nuo sprendimo
'
priemimo, jei raryba nenustato kitos
iq isigariojimo tvarkos.
48' Tarybos posedZiq protokolai kartu su visa Tarybos posedZiuose nagrineta
medZiaga
saugoma Kolegijos teises aktuose nustatWa tvarka.
47

Tarybos posedyje priimti

49" Tarybos priimti sprendimai atskirais klausimais gali bDti
iforminami Tarybos nutarimais,
kuriuos pasira5o Tarybos pirmininkas.

50' Tarybos nutarimai isigalioja kit4 dien4 po paskelbimo, jeigu Taryba
nenustato kitos jq

trslgalloJlmo datos.

51' Tarybos nutarimai registruojami ir saugomi Kolegijos teises
aktuose nustatyta tvarka.
52' Tatybos veiklai reikiamas materialines ir organizacines s4lygas uZtikrina
Direktorius,
iskaitant Tarybos sekretoriaus bei, esant poreikiui, kito Tarybos veikiaireikalingo aptarnaujandio
personalo paskyrim4.
53. Tarybos sekretorius:
53.1. rrlpinasi, kad posedZiai butq tinkamai techniskai parengti;
53
5

'2' atsako, kad posedZiui reikalinga medLiagalaiku butq pateikta Tarybos nariams;

3'3. registruoj a posedyj e daryvauj andius Tarybos narius;

53'4' priima i5 Tarybos nariq rasti5kus sillymus bei pageidavimus
ir informuoja apie juos

Tarybos pirminink4;

53.5. rengia Tarybos posedZiq protokolus;

53'6' uZtikrina, kad butq laikomasi Tarybai teikiamq dokumentq
ir projektq rengimo tvarkos;
53.7. padeda Tarybos pirmininkui rengti posedZiq darbotvarkiq
projektus;

53'8' pateikia Tarybos nariams informacij4 apie Tarybos posedZius, posedZi,q
medLiagq ir
sprendimq projektus;
53.9. organizuoja Tarybai adresuotq dokumentq tvarkym4;
53'10' rupinasi, kad Tarybos pirmininko pasirasyti Tarybos

54. Priimti
vidaus informac
visiems kolegijo

nutarimai butq paskelbti viesai.

vieSai Kolegijos interneto puslapyje ir
ir yra privalomi

s sprendimq priemimo

55' Tarybos priimtq protokoliniq sprendimq pagristumas gali
buti apsvarstytas kitame Tarybos
posedyje, Akademines tarybos pirmininko ut t iio-atademines
tarybos nario, Direktoriaus arba
Studentq atstovybes motyvuoto teikimo,
iteikto Tarybos pirmininkui, pagrindu.

56' Teikimas iteikiamas per 5 darbo dienas. Sis terminas skaidiuojamas
nuo prasomo is naujo
svarstyti rarybos sprendimo priemimo dienos iki teikimo
Tarybos
pirmininku r arba
iteikimo
i5siuntimo jam pa5tu dienos.

i

i kuri kviediamas jo

autorius arba autoriaus
nusprgsti teikim4 atmesti, teikim4 visai arba iS

58. Jeigu Akademine t
islaidq s4niatq bei jq
sprendim4 priima dar kartq,

ivy

TJfi'
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59' Reglamentas ir atskiri jo straipsniai tvirtinami, keidiami ar papildomi
Tarybos sprendimu.
60' Reglamentas isigalioja nuo jo patvirtinimo Tarybos posedyje
dienos, jeigu jame nenumatyta
Siam
Reglamentui,
netenka guiio, ankstesni 'rarybos patvirrinti
|utu. Jsigaliojus
59it:g:1t":*?
oaroo reglamental.

Or' Vi'i Tarybos veiklos procedlriniai klausimai, nenumatyti Siame
Reglamente, sprendZiami
Tarybos posedZiq metu.

