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2017-09-19 nutarimu Nr. ATN-15

LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS
TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (toliau - Mokykla), tarybos narių rinkimų tvarkos aprašas (toliauAprašas) nustato Mokyklos tarybos (toliau - Taryba) narių rinkimų tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau - Mokslo ir
studijų įstatymas) bei Mokyklos statutu (toliau - Statutu).
3. Šis aprašas nereglamentuoja vieno Tarybos nario, skiriamo Mokyklos Studentų atstovybės,
vadovaujantis Mokyklos Statuto 23.1 p. ir vieno Tarybos nario, skiriamo Mokyklos Studentų atstovybės
iš Mokyklos personalui ir studentams nepriklausančių asmenų, vadovaujantis Mokyklos Statuto 23.3
p. , rinkimų tvarkos.
4. Apraše vartojamą Mokyklos akademinės bendruomenės termino apibrėžtį sudaro :
4.1.
Akademiniai darbuotojai – tai Mokyklos dėstytojai (profesoriai, docentai, lektoriai bei
asistentai), kurie dirba Mokykloje ne mažiau nei 0,25 etatu bei katedrų vedėjai.
4.2.
Neakademiniai darbuotojai – tai Mokyklos akademinių padalinių (Studijų skyrius, Biblioteka,
Karjeros ir komunikacijos skyrius, Jūrininkų mokymo centras) ir administracijos darbuotojai, tiesiogiai
dalyvaujantys mokslo ir studijų veikloje, ir kurių darbovietė yra Mokykla bei eina pareigas visu etatu.
5. Tarybos rinkimai grindžiami sąžiningumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo,
nediskriminavimo, akademinės laisvės ir skaidrumo principais.
6. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Mokslo ir studijų
įstatyme ir Statute.
7. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Tarybos kadencijos pabaigos Akademinės tarybos pirmininkas paskelbia
naujai sudaromos Tarybos sudėtį.
II SKYRIUS
TARYBOS SUDĖTIS IR SUDARYMO TVARKA
8. Taryba sudaroma 5 metų kadencijai iš 9 (devyni) Tarybos narių.
9. Taryba sudaroma tokia tvarka:
9.1. Du narius skiria Mokyklos studentų atstovybė: vieną narį savo nustatyta tvarka, jeigu jos nėra –
visuotinis studentų susirinkimas (konferencija), taip pat vieną narį - visuomeninį ir (ar) profesinį autoritetą,
nepriklausantį Mokyklos personalui ir studentams.
9.2. Keturi nariai išrenkami iš kandidatų - Mokyklos akademinės bendruomenės narių, išskyrus
studentus. Mokyklos akademinės bendruomenės atstovavimas Taryboje:
9.2.1. trys nariai atstovauja Mokyklos akademinius darbuotojus;
9.2.2. vienas narys atstovauja Mokyklos neakademinius darbuotojus.
9.3. Trys nariai, atstovaujantys jūrų transporto sektorių ir nepriklausantys Mokyklos personalui ir
studentams, renkami viešo konkurso būdu.

10. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių
siekti Mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti misiją. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau
kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės.
11. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat Mokyklos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs
direktoriui bei Mokyklos akademinės tarybos narys.
III SKYRIUS
TARYBOS NARIŲ RINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA
12. Iki Mokyklos akademinės bendruomenės visuotinio susirinkimo (toliau – Susirinkimas) likus ne mažiau
kaip 15 darbo dienų, Akademinės taryba nutarimu paskelbia kandidatų į Tarybos narius kėlimo pradžią,
kėlimo pabaigos laiką, nustatoma tiksli Susirinkimo data, laikas, vieta ir darbotvarkė. Pavedama
Mokyklos Personalo specialistui parengti Mokyklos Akademinės bendruomenės rinkėjų sąrašą
vadovaujantis Aprašo 4 punkto reikalavimais.
13. Mokyklos akademinės bendruomenės Tarybos narių rinkimai vykdant šio Aprašo 9.2 punktą vyksta
slaptu balsavimu Susirinkime.
14. Nepriklausančių Mokyklos personalui ir studentams Tarybos narių rinkimai pagal Aprašo 9.3 punktą
vyksta rinkimams skirtame Akademinės tarybos posėdyje slaptu balsavimu.
15. Rinkimus organizuoja ir koordinuoja Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta Rinkimų komisija.
Komisijos sudėtį pasiūlo Akademinė taryba.
16. Rinkimų komisijos nariu gali būti Mokyklos darbuotojai, turintys dalykinių ir organizacinių gebėjimų
šiai veiklai vykdyti. Komisijos nariai išrenka komisijos pirmininką. Jei rinkimų komisijos nario
kandidatūra yra iškeliama kandidatu į Tarybos narius, tai vietoje jo paskiriamas kitas asmuo.
17. Rinkimų komisijos funkcijos:
17.1. ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki Susirinkimo viešai paskelbti rinkėjų sąrašą;
17.2. likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, paskelbia Mokyklos akademinės
bendruomenės renkamų kandidatų į Tarybos narius sąrašą Mokyklos tinklalapyje.
17.3. parengti slapto balsavimo rinkimų biuletenius;
17.4. parengti rinkimų biuletenių išdavimo rinkėjams registravimo sąrašą;
17.5. organizuoti papildomus rinkimus, šio aprašo 30 p. numatytais atvejais;
17.6. nagrinėti apeliacijas, pateiktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, po balsavimo rezultatų
paskelbimo, ir priimti sprendimus;
17.7. kaupti ir saugoti visus Tarybos rinkimų dokumentus: susirinkimo dalyvių protokolus,
kandidatų sąrašus, rinkimų komisijos posėdžių protokolus, rinkimų biuletenius.
18. Už posėdžių organizavimą Mokyklos akademiniuose bendruomenės padaliniuose, dėl akademinių ir
neakademinių darbuotojų kandidatų į Tarybos narius iškėlimo proceso organizavimą atsako padalinių
vadovai.
IV SKYRIUS
AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS RENKAMŲ TARYBOS NARIŲ
RINKIMO TVARKA
19. Teisę būti keliamu kandidatu į Tarybos narius, taip pat teisę iškelti savo kandidatūrą į Tarybos narius
per nustatytą terminą turi Mokyklos akademiniai ir neakademiniai darbuotojai, kurie nepertraukiamai
dirba Mokykloje ne trumpiau kaip 5 metus.
20. Iškeltas padalinių posėdžiuose ar savo kandidatūrą iškėlęs asmuo asmeniškai pateikia:
16.1. asmens tapatybės dokumento kopiją;
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16.2. kandidato į Tarybos narius anketą, atskleidžiančią kandidato dalykinę, mokslinę patirtį, asmenines
bei kitas savybes, padedančias siekti Mokyklos tikslų ir įgyvendinti Mokyklos misiją (Aprašo 1
priedas);
16.3. prašymą, jeigu savo kandidatūrą iškelia pats Mokyklos akademinės bendruomenės narys
kandidatuoti į Tarybos narius (Aprašo 2 priedas) arba sutikimą, jeigu iškelia kiti akademinės
bendruomenės nariai (Aprašo 3 priedas).
21. Kandidatus registruoja ir dokumentus priima ir registruoja Personalo specialistas registracijos žurnale
(Aprašo 5 priedas).
22. Kandidatai į Tarybos narius keliami arba keliantys savo kandidatūras registruojami ne vėliau kaip prieš
5 darbo dienas iki Susirinkimo dienos. Kandidatų į Tarybą sąrašą Personalo specialistas pateikia
Rinkimo komisijos pirmininkui.
23. Kandidatai gali atsiimti savo kandidatūras į Tarybos narius raštu apie tai informavus Rinkimų komisiją,
likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.
24. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė rinkėjo teisę turinčių narių.
25. Kandidatai į Tarybos narius gali/turi teisę prisistatyti Susirinkime.
26. Susirinkimo pradžioje Rinkimų komisija išduoda rinkimų biuletenius, skaičiuoja balsus, skelbia
rinkimų rezultatus.
27. Rinkimų biuleteniuose abėcėlės tvarka surašomi visi kandidatai pagal šio Aprašo 9.2. punkte numatytu
atstovavimu Taryboje. Už kandidatus (-ą) balsuojama slaptu balsavimu, pažymint tą kandidatą, už kurį
balsuoja. Jei pažymima daugiau nei nurodyta arba nepažymimas nė vienas, ar įrašoma papildomai
kandidato pavardė, tai biuletenis laikomas negaliojančiu.
28. Rinkėjai, negalintys dalyvauti rinkimuose balsavimo dieną, turi teisę balsuoti iš anksto. Balsavimo
biuleteniai išduodami ne ankščiau kaip prieš 2 dienas iki paskelbtos balsavimo dienos. Užpildytas
biuletenis įdedamas į voką, kuris užklijuojamas, žymimas spaudu, ant voko pasirašo visi rinkimų
komisijos nariai.
29. Voką su išankstinio balsavimo biuleteniu saugo rinkimų komisijos pirmininkas iki rinkimų dienos.
Vokas įmetamas į balsadėžę balsavimo metu ir atplėšiamas skaičiuojant balsus
30. Į Tarybą išrinktu laikomas kandidatas, kuris surenka daugiausia balsų. Jeigu daugiausia balsų surinkę
kandidatai turi vienodą balsų skaičių, tai organizuojamas pakartotinis balsavimas. Į pakartotinio
balsavimo biuletenius įrašomi du daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jei daugiau nei du kandidatai
surenka daugiausia balsų, jie visi įrašomi į pakartotinio balsavimo biuletenius. Per pakartotinį balsavimą
išrinktu laikomas kandidatas, gavęs daugiausia balsų.
31. Balsavimo rezultatai užfiksuojami Rinkimų komisijos protokole, kurį pasirašo visi Rinkimų komisijos
nariai. Rinkimų protokolą pateikia Akademinės tarybos pirmininkui, bei apie rezultatus informuoja į
Tarybą išrinktus narius.
32. Rinkimų rezultatai paskelbiami per 1 darbo dieną Mokyklos tinklalapyje.
IV SKYRIUS
TARYBOS NARIŲ RINKIMAS VIEŠO KONKURSO BŪDU
33. Akademinė taryba organizuoja viešą konkursą į Tvarkos 9.3 punkte numatytas Tarybos narių vietas ir
ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki numatomų rinkimų Akademinės tarybos nutarimu skelbia viešą
konkursą į tris Tarybos narių vietas.
34. Apie viešą konkursą dėl Tarybos narių nepriklausančių Mokyklos personalui ir studentams skelbiama
viešai Mokyklos tinklalapyje.
35. Skelbime Tarybos nario pareigoms užimti turi būti nurodyta:
34.1. pareigos, kurioms skelbiamas konkursas – Mokyklos tarybos narys;
34.2. keliami kvalifikaciniai reikalavimai;
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34.3. pateikiamų dokumentų sąrašas (Asmens tapatybės dokumento kopija, kandidato į Tarybos
narius anketa (Aprašo 1 priedas), prašymas kandidatuoti į Tarybos narius (Aprašo 4 priedas);
34.4. kur, kokia forma, kokius dokumentus pateikti ir galutinė dokumentų pateikimo data.
36. Kandidatų dokumentus priima ir registruoja žurnale (Aprašo 6 priedas) Mokyklos Personalo
specialistas.
37. Prieš 5 darbo dienas iki Akademinės tarybos posėdžio dienos, paskelbia kandidatų į Tarybos narius
sąrašą kartu su kandidatų į Tarybos narius anketomis Mokyklos tinklalapyje.
38. Mokyklos personalui ir studentams nepriklausantys kandidatai į Tarybos narius renkami Akademinės
tarybos posėdyje slaptu balsavimu.
39. Viešo konkurso rezultatai paskelbiami per 2 darbo dienas Mokyklos tinklalapyje bei apie rezultatus
informuojami į Tarybą išrinkti nariai.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
40. Mokyklos tarybos sudėtį viešai skelbia Akademinės tarybos pirmininkas.
41. Naujos kadencijos Tarybos nariai turi būti išrinkti likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki kadenciją
baigiančios Tarybos narių kadencijos pabaigos.
42. Pradėdamas eiti pareigas Tarybos narys, pirmajame Tarybos posėdyje, pasirašo įsipareigojimą
vadovautis Mokyklos bei visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatyme nustatytas funkcijas.
43. Aprašą ir jo pakeitimus tvirtina Akademinė taryba.
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Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos tarybos
narių rinkimų tvarkos aprašo
1 priedas

PRETENDENTO BŪTI KANDIDATU Į LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS
MOKYKLOS TARYBOS NARIUS
DUOMENŲ ANKETA
Vieta nuotraukai

1.Vardas, pavardė
2.Gimimo data
3.Gyvenamoji vieta
4.Telefonas
5.Elektroninio pašto adresas
6. Išsimokslinimas
Mokymo įstaigos pavadinimas

7. Turimas

Baigimo metai

Kvalifikacinis laipsnis

pedagoginis/mokslinis

laipsnis
8. Užsienio kalbų mokėjimas

9. Darbovietė, pareigos
10. Kita darbovietė (jeigu turite)
11. Visuomeninė veikla
12. Patirtis mokslo ir studijų politikos formavimo bei vadybos srityje
Sritis

Mokslo
ir
formavimas

studijų

Mokslo ir studijų vadyba

Patirtis
politikos (strateginių dokumentų rengimas švietimo, jūrų transporto sektoriaus
ir kt. srityse, ekspertinio ir vadybinio darbo patirtis ir pan.)

(darbas studijų programų priežiūros komitete, Mokyklos ir studijų
programų savianalizės rengime irk t.)
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13. Dalyvavimas politinėse partijose ir /ar kitose visuomeninėse organizacijose
Laikotarpis
Organizacijos pavadinimas

14. Motyvacija būti Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos tarybos nariu ir turimos žinios bei
gebėjimai, padedantys siekti Mokyklos tikslų ir įgyvendinti misiją (apie 200 žodžių)

15.

Informacijos teisingumo ir privačių interesų deklaravimas

Aš,.................................................................................................., siekdamas tapti kandidatu į Lietuvos aukštosios
jūreivystės mokyklos (toliau-LAJM) tarybos nariu, patvirtinu, kad atitinku Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatyme ir LAJM statute nustatytus reikalavimus kandidatui į Tarybos narius. Taip pat patvirtinu, kad tarp manęs ir
LAJM nėra interesų konflikto t.y. nėra priežasčių susijusių su mano šeima, politine ar pilietine priklausomybe,
ekonominiais interesais ar su LAJM turimais bendrais interesais, kurios keltų pavojų, kad negalėčiau nešališkai ir
objektyviai atlikti savo pareigas kaip Tarybos narys.

Patvirtinu, kad per Tarybos narių rinkimus, ar, jei mane išrinks, per Tarybos nario kadenciją, nustatęs,
kad toks interesų konfliktas yra, atsiranda, gali atsirasti ar išaiškėja, kad yra, nedelsdamas apie jį pranešiu
Tarybai (kilus ar paaiškėjus interesų konfliktui kadencijos laikotarpiu), o jei interesų konflikto faktas
pasitvirtins, atsiimsiu savo kandidatūrą arba atsistatydinsiu iš Tarybos nario pareigų.
Patvirtinu, kad šioje anketoje pateikta visa informacija yra teisinga.
Sutinku, kad šioje anketoje pateikta informacija ir mano asmens duomenys Tarybos narių rinkimų tikslu
būtų skelbiami viešai Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos tinklalapyje.
2017 m. .....................................mėn. ...............d.

Kandidato vardas, pavardė

Padalinys, pareigos

Parašas
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Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos tarybos
narių rinkimų tvarkos aprašo
2 priedas

__________________________________________
Vardas, pavardė

___________________________________________________
Padalinys, pareigos
_________________________________________________________________
Adresas, telefono Nr.

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos
Tarybos rinkimų komisijos pirmininkui

MOKYKLOS AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS NARIO PRAŠYMAS BŪTI KANDIDATU
Į LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS TARYBOS NARIUS
2017- _________
Klaipėda

Prašau registruoti mane kandidatu į Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybos narius atstovaujant:
 akademinius darbuotojus,
 neakademinius darbuotojus.
Pažymėti tik vieną tinkamą variantą.

_________________
Kandidato vardas, pavardė

_______________________
Parašas
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Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos tarybos
narių rinkimų tvarkos aprašo
3 priedas

__________________________________________
Vardas, pavardė

___________________________________________________
Padalinys, pareigos
_________________________________________________________________
Adresas, telefono Nr.

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos
Tarybos rinkimų komisijos pirmininkui

MOKYKLOS AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS NARIO SUTIKIMAS BŪTI KANDIDATU
Į LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS TARYBOS NARIUS
2017- _________
Klaipėda

Sutinku būti keliamas kandidatu į Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybos narius atstovaujant:
 akademinius darbuotojus,
 neakademinius darbuotojus.
Pažymėti tik vieną tinkamą variantą.

_________________
Kandidato vardas, pavardė

_______________________
Parašas
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Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos tarybos
narių rinkimų tvarkos aprašo
4 priedas

__________________________________________
Vardas, pavardė

_________________________________________________________________
Adresas, telefono Nr.

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos
Tarybos rinkimų komisijos pirmininkui

MOKYKLOS PERSONALUI NEPRIKLAUSANČIO ASMENS PRAŠYMAS BŪTI
KANDIDATU Į LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS TARYBOS NARIUS
2017- _________
Klaipėda

Prašau registruoti mane kandidatu į Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybos narius

_________________
Kandidato vardas, pavardė

_______________________
Parašas
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Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos tarybos
narių rinkimų tvarkos aprašo
5 priedas

MOKYKLOS AKADEMINEI BENDRUOMENEI PRIKLAUSANČŲ KANDIDATŲ,
DALYVAUJANČIŲ LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS TARYBOS
NARIŲ RINKIMUOSE REGISTARCIJOS ŽURNALAS
Eil.
Nr.

Kandidato vardas, pavardė

Tel. Nr.

Konkurso
paskelbimo diena,
nutarimo numeris

Dokumentų gavimo
data ir gavimo forma
(paštu, pateikta
asmeniškai)

Dokumentus
įregistravusio
darbuotojo
parašas
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Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos tarybos
narių rinkimų tvarkos aprašo
6 priedas

MOKYKLOS PERSONALUI NEPRIKALUSANČIŲ PRETENDENTŲ, DALYVAUJANČIŲ
LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS TARYBOS NARIŲ RINKIMUOSE
REGISTARCIJOS ŽURNALAS
Eil.
Nr.

Kandidato vardas, pavardė

Tel. Nr.

Konkurso
paskelbimo diena,
nutarimo numeris

Dokumentų gavimo
data ir gavimo forma
(paštu, pateikta
asmeniškai)

Dokumentus
įregistravusio
darbuotojo
parašas
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