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VILNIAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos narių rinkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

Vilniaus kolegijos (toliau – Kolegijos) Akademinės tarybos (toliau – AT) narių rinkimų organizavimo 

procedūras – dėstytojų ir mokslo darbuotojų atstovų (toliau – Rinkikai) ir kandidatų į AT narius kėlimo, 

registravimo, balsavimo procedūras ir rinkimų rezultatų nustatymo tvarką.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo 

ir studijų įstatymas) ir Kolegijos statutu (toliau – Statutas). Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, 

kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Mokslo ir studijų įstatyme ir Statute. 

3. Vadovaujantis Statuto 69.1 papunkčių 5 (penkerių) metų kadencijai išrenkamas 21 AT narys, iš jų 

7 darbuotojai, einantys docento ir (arba) vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas. Akademinės tarybos 

nariais gali būti Kolegijos akademinės bendruomenės nariai, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų 

mokslininkai, dėstytojai ir pripažinti menininkai. 

4. Likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki AT kadencijos pabaigos Kolegijos taryba inicijuoja 

naujos AT sudarymą. 

5. AT narių rinkimai grindžiami sąžiningumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo, 

nediskriminavimo, akademinės laisvės ir skaidrumo principais. 

6. AT nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti 

Kolegijos tikslų ir įgyvendinti Kolegijos misiją. Teisę būti keliamu kandidatu į AT narius, taip pat teisę 

iškelti savo kandidatūrą į AT turi Kolegijos akademinės bendruomenės narys, kuris  nepertraukiamai ne 

trumpiau kaip 5 metus  dirba Kolegijoje. Kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, dėstytojai ir 

pripažinti menininkai turi teisę būti keliami kandidatu į AT narius, turintys ne trumpesnę kaip 5 metų darbo 

patirtį aukštojo mokslo sektoriuje. 

II SKYRIUS 

DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ ATSTOVŲ RINKIMAS IR RINKIKŲ 

SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMAS 

 

7. AT narius skiria Rinkikų susirinkimas. 

8.  Kiekvieno fakulteto taryba susirinkimų metu juose dalyvaujančių balsų dauguma į Rinkikų 

susirinkimą deleguoja po 5 (penkis) Kolegijos akademinės bendruomenės narius, išskyrus studentus.   
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9. Rinkikas negali būti kandidatu į AT narius. 

10. Rinkikų susirinkimo data, vieta ir laikas skelbiami  Kolegijos interneto puslapyje  ne vėliau kaip 

prieš 5 darbo dienų iki susirinkimo pradžios. 

11. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 deleguotų atstovų. Susirinkimas 

gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis. 

12. Susirinkimo dalyviai iš savo tarpo renka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Susirinkimui iki bus 

išrinktas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius pirmininkauja Kolegijos tarybos pirmininkas arba jo 

pavaduotojas. 

13. Susirinkimo pirmininkas paskelbia du kandidatų į AT sąrašus, pagal kuriuos vyksta balsavimas. 

Už kandidatus į AT balsuojama slaptu balsavimu, balsavimo biuleteniuose pažymint tuos kandidatus, už 

kuriuos balsuojama. 

14. Susirinkimo dalyviai iš savo tarpo išrenka 3 asmenis – balsų skaičiavimo komisiją. Balsų 

skaičiavimo komisija išdalina susirinkimo dalyviams du slapto balsavimo biuletenius, stebi balsavimo eigą, 

skaičiuoja balsus. Balsavimo rezultatus, užfiksuotus balsų skaičiavimo komisijos protokole, susirinkimo 

dalyviams paskelbia susirinkimo pirmininkas.  

15. Į AT išrinktais nariais laikomi  tie kandidatai, kurie surenka daugiausia susirinkimo dalyvių 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.  

16. Susirinkimo rezultatai užfiksuojami susirinkimo protokole, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas 

ir sekretorius. Susirinkimo pirmininkas per 2 darbo dienas susirinkimo protokolą pateikia Kolegijos 

direktoriui bei apie rezultatus informuoja į AT išrinktus narius.  

17. Visą AT sudėtį Kolegijos direktorius skelbia savo įsakymu ir viešina Kolegijos interneto 

tinklalapyje.  

 

III SKYRIUS 

KANDIDATŲ Į AT NARIUS IŠKĖLIMAS IR RINKIMAS 

 

18. Į AT skiriamas 21 (dvidešimt vienas) narys, iš jų 7 darbuotojai, einantys docento ir (arba) 

vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas,  iš sudarytų 2 (dviejų) kandidatų sąrašų. Į pirmąjį kandidatų sąrašą 

įtraukiami Kolegijos darbuotojai akademinės bendruomenės nariai į antrąjį Kolegijos darbuotojai einantys 

docento ir (arba) vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas. Į atitinkamą sąrašą gali būti įtraukti kitų mokslo 

ir studijų institucijų mokslininkai, dėstytojai ir pripažinti menininkai. Tas pats asmuo negali būti kandidatu 

abiejuose sąrašuose. 
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19. Kiekvieno fakulteto taryba susirinkimų metu juose dalyvaujančių balsų dauguma kandidatais į AT 

narius iškelia Kolegijos akademinės bendruomenės narius. Kandidatais į AT narius taip pat gali būti keliami 

ir kitų mokslo, studijų institucijų mokslininkai, dėstytojai ir pripažinti menininkai.   

20.  Apie fakulteto tarybos susirinkimo datą, vietą, laiką, fakulteto tarybos pirmininkas informuoja 

fakulteto internetiniame puslapyje ir išsiunčia fakulteto akademinės bendruomenės nariams (išskyrus 

studentus) elektroninius pranešimus ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki susirinkimo  dienos. 

21. Kandidatus į AT narius turi teisę kelti/išsikelti kiekvienas akademinės bendruomenės narys 

(išskyrus studentus) tame akademiniame padalinyje, kuriam jis yra priskirtas pagal padalinio katedrų sudėtį. 

Kandidatas ar kandidatą iškėlęs asmuo turi pateikti rašytinį kandidato sutikimą būti renkamu į AT (1 

priedas) arba prašymą, jeigu savo kandidatūrą iškelia pats akademinės bendruomenės narys (2 priedas) 

kandidatuoti į AT narius.  

22. Kiekvienas  fakultetas iškelia ne mažiau kaip 3 (tris) kandidatus į AT narius  dviem kandidatų  

sąrašams. 

23. Fakultetų tarybose fakultetų kandidatų sąrašai tvirtinami balsuojant atviru balsavimu. 

24. Fakulteto tarybos sekretorius ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po susirinkimo elektroniniu 

paštu pateikia kandidatams į AT narius pranešimą apie jų kandidatavimo fakto patvirtinimą ir nurodo per 2 

(dvi) darbo dienas nuo pranešimo gavimo fakulteto tarybos pirmininkui pateikti kandidato į AT narius 

duomenų anketą (3 priedas) ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (4 priedas). 

25. Kandidatų dokumentus pateikia fakultetų tarybų pirmininkai. Juos priima ir registruoja Kolegijos 

tarybos sekretorius. 

26. Kandidatai gali atsiimti savo kandidatūras į AT narius raštu apie tai informavę Kolegijos tarybos 

sekretorių, likus nemažiau, kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Rinkikų susirinkimo dienos. 

27. Išrinktais AT nariais laikomi – tie kandidatai, kurie surenka daugiausiai Rinkikų susirinkimo balsų.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28. Kadenciją baigiančios AT įgaliojimai pasibaigia, kai naujos kadencijos AT susirenka į pirmąjį 

posėdį. 

29. Aprašą ir jo pakeitimus tvirtina Kolegijos taryba. 

30. Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos. 

31. Kiti Apraše neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka, taip pat reglamentuojami Kolegijos direktoriaus tvirtinamais dokumentais.  

 

 

___________________ 
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Vilniaus kolegijos Akademinės 

tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 

1 priedas  

 

 

 

 

 

Vilniaus kolegijos .... (fakulteto) tarybos pirmininkui 

 

KOLEGIJOS AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS NARIO/ KITOS MOKSLO, STUDIJŲ 

INSTITUCIJOS MOKSLININKO, DĖSTYTOJO IR PRIPAŽINTO MENININKO SUTIKIMAS 

BŪTI KANDIDATU Į AT NARIUS  

 

_____________________ 

(Data) 

Vilnius 

 

 

 

Sutinku būti keliamas kandidatu į Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos narius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

(Kandidato į Akademinės tarybos narius vardas, pavardė )                                                   (Parašas) 
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Vilniaus kolegijos Akademinės 

tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 

2 priedas  

 

 

 

 

 

Vilniaus kolegijos .... (fakulteto) tarybos pirmininkui 

 

KOLEGIJOS AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS NARIO/ KITOS MOKSLO, STUDIJŲ 

INSTITUCIJOS MOKSLININKO, DĖSTYTOJO IR PRIPAŽINTO MENININKO PRAŠYMAS 

BŪTI KANDIDATU Į AT NARIUS  

 

_____________________ 

(Data) 

Vilnius 

 

 

 

Prašau registruoti mane kandidatu į Vilniaus AT narius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

(Kandidato į Tarybos narius vardas, pavardė )                                                   (Parašas) 
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Vilniaus kolegijos Akademinės 

tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 

3 priedas  

 
 

 

PRETENDENTO BŪTI KANDIDATU Į VILNIAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS NARIUS 

DUOMENŲ ANKETA 

 

 

 

1. Vardas, pavardė 

 

 

2. Telefonas 

 

 

3. Elektroninio pašto adresas 

 

 

 

4. Išsilavinimas 

 

Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai 

    

    

    

    

 

5. Turimas pedagoginis/ mokslo laipsnis (jei turite) 

 

 

6. Kokias užsienio kalbas mokate? 

 

 

7. Pagrindinė darbovietė, pareigos 

 

 

8. Kitos darbovietės (jei turite) 

 

 

9. Visuomeninė veikla 

 

 

 

10.  Patirtis mokslo (meno) ir studijų politikos formavimo bei mokslo (meno) ir studijų vadybos srityje 

 

Sritis 

 

Patirtis (strateginių dokumentų rengimas, ekspertinio ir vadybinio darbo patirtis 

ir pan.) 

Mokslo (meno) ir studijų 

politikos formavimas 

 

 

Mokslo (meno) ir studijų 

vadyba 

 

 

 

 

11. Motyvacija būti Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos nariu ir turimos žinios bei gebėjimai, padedantys 

siekti Vilniaus kolegijos tikslų ir įgyvendinti Kolegijos misiją (orientacinė apimtis – 200 žodžių). 
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12. Informacijos teisingumo ir privačių interesų deklaravimas. 

Aš,                                                        , siekdamas tapti kandidatu į Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 

narius, patvirtinu, kad atitinku šio Aprašo nustatytus reikalavimus kandidatui į Akademinės tarybos narius. Taip 

pat patvirtinu, kad tarp manęs ir Vilniaus kolegijos nėra interesų konflikto, t. y. nėra priežasčių, susijusių su 

mano šeima, politine ar pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais ar su Vilniaus kolegija turimais 

bendrais interesais, kurios keltų pavojų, kad aš negalėčiau nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigas kaip 

Akademinės tarybos narys. 

Patvirtinu, kad per Akademinės tarybos narių rinkimus, ar, jei mane išrinks, per Akademinės tarybos nario 

kadenciją, nustatęs, kad toks interesų konfliktas yra, atsiranda, gali atsirasti ar išaiškėja, kad yra, nedelsdamas 

apie jį pranešiu Akademinei tarybai (kilus ar paaiškėjus interesų konfliktui kadencijos laikotarpiu), o jei interesų 

konflikto faktas pasitvirtins, atsiimsiu savo kandidatūrą arba atsistatydinsiu iš Akademinės tarybos nario 

pareigų. 
Pavirtinu, kad šioje anketoje pateikta visa informacija yra teisinga. 

Buvau informuotas ir sutikau, kad šioje anketoje pateikta informacija ir mano asmens duomenimis 

Akademinės tarybos narių rinkimų tikslu būtų supažindinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų atstovams, kurie vykdys 

AT narių rinkimus.  

 
 

 

 

 

 

20..... m. ...................... mėn. ...... d.                                                                       --------------------- 
 (Data)                                                                                                                                             (Parašas) 
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Vilniaus kolegijos Akademinės 

tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

20__ m.___________________ __ d. 

__________________ 

(vieta) 

 

Aš,____________________________________________________________________, 

(asmens vardas, pavardė) 

sutinku ir esu informuotas (-a), kad: 

1. VšĮ Vilniaus kolegija (toliau – Kolegija) gautų ir tvarkytų toliau išvardytus mano asmens 

duomenis: Vardas, pavardė,  parašas,  telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimo duomenys, 

darboviečių duomenys ir duomenys susiję su visuomenine veikla. 

2. Išvardyti asmens duomenys būtų tvarkomi Kolegijos Akademinės tarybos narių rinkimų 

vykdymo tikslu. 

3. 3. Su išvardytais asmens duomenimis būtų atliekami šie tvarkymo veiksmai: duomenų vertinimas 

ir analizavimas, dėstytojų ir mokslo darbuotojų vykdančių Kolegijos Akademinės tarybos rinkimus 

supažindinimas su asmens duomenimis. 

4. Asmens duomenys būtų gaunami iš: manęs. 

5. Kolegija duomenis tvarkys teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikydamasi teisės aktų nustatytų 

reikalavimų, tik šiame sutikime nustatytais tikslais. 

Kolegija naudoja įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdama apsaugoti 

Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai 

atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą 

ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Vis dėlto informacijos perdavimo internetu ar 

mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais 

būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika. 

6. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, tvarkomiems pagal šį sutikimą, prašome pranešti apie tai 

Kolegijai. 

7. Sutikimo galiojimo terminas – iki 2022-12-31. 

8. Duomenų valdytojas – Kolegija, Saltoniškių g. 58-1, LT-08105 Vilnius, el. pašto adresas 

viko@viko.lt; 

9.Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai–el. pašto adresas dap@viko.lt, adresas Saltoniškių g. 58, 

LT-08105 Vilnius – laišką adresuokite Kolegijos duomenų apsaugos pareigūnui. 

10.Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas–šiame sutikime nurodytų Jūsų asmens duomenų 

tvarkymo teisinis pagrindas yra šis sutikimas. 

11. Jūsų asmens duomenys, surinkti šio sutikimo pagrindu, gali būti perduoti: 

11.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., informacinių 

technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą 

ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, 

įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos 

paslaugas); 

11.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės 

aktų reikalavimai; 

11.3. kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo. 

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime 

ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes. 

12. Žinau, kad turiu šias teises: teisė prašyti, kad būtų leista susipažinti su duomenimis ir juos 

ištaisyti arba ištrinti, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip 

pat teisė į duomenų perkeliamumą. Šias teises galiu įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka. 
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Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Kolegijai turi būti pateikti raštu (įskaitant teikiamus elektroniniu 

formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto 

tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių 

ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia 

paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų 

subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo 

atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei 

prašymas pateikiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

Iškilus klausimų dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kolegijoje maloniai prašome kreiptis į 

Kolegijos duomenų apsaugos pareigūną 9 punkte nurodytais kontaktais. 

13. Žinau, kad turiu teisę bet kada atšaukti šį sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens 

duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 

pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.  

14. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Šis sutikimas ir jame nurodyti mano asmens 

duomenys yra saugomi trejus metus nuo sutikimo atšaukimo arba jo galiojimo termino pabaigos arba nuo 

Kolegijos sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų sutikime nustatytais tikslais priėmimo dienos. Asmens 

duomenys surinkti šio sutikimo pagrindu tvarkomi ir saugomi visą Kolegijos Akademinės tarybos rinkimų 

proceso laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 1 metus po rinkimų pabaigos ir šiam laikotarpiui pasibaigus naikinami. 

Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip 

įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų 

apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba kitais 

įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems 

duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. 

16. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Duomenys nebus naudojami automatizuotiems 

sprendimams priimti mano atžvilgiu, įskaitant profiliavimą. 

17. Žinau, kad turiu teisę skųsti. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami 

duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. 

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime 

pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lietuvos 

Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 

212 7532; el. paštas: ada@ada.lt).  

 

(parašas)                                                (vardas, pavardė) 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


