
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Akademinė taryba skelbia naujos kadencijos 
Tarybos narių, nepriklausančių kolegijos personalui ir studentams, rinkimus  
 
 
Vadovaudamasi Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos statutu (Žin., 2012, Nr. 92-4785), 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (toliau – KMAIK) Akademinė taryba skelbia viešą 
konkursą KMAIK Tarybos nario pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai). Konkurse gali 
dalyvauti asmenys, atitinkantys nustatytus reikalavimus: 

1. turintys aukštąjį išsilavinimą ir ėję arba einantys atsakingas pareigas švietimo, mokslo, 
kultūros, viešosios veiklos ar verslo srityse; 

2. turintys žinių bei gebėjimų, padėsiančių siekti KMAIK tikslų ir įgyvendinti kolegijos misiją; 
3. neinantys pareigų Lietuvos aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose; 
4. esantys nepriekaištingos reputacijos (Nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip 

apibrėžta 1999 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme Nr. VIII-
1316 (Žin. 2011, Nr. 57-2705; 2012, Nr. 69-3523; 2013, Nr. 75-3762). 

5. Tarybos nariai negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio 
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. 

 
Asmenys, norintys dalyvauti konkurse užklijuotame voke, ant kurio nurodyta „KANDIDATO EITI 
TARYBOS NARIO PAREIGAS DOKUMENTAI", asmeniškai arba registruotu laišku ne vėliau 
kaip iki pranešime apie Viešą konkursą nurodyto termino pabaigos privalo pateikti: 

1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
2. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio(-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as);  
3. užpildytą „Kandidato į KMAIK Tarybą" anketą (forma skelbiama www.kmaik.lt); 
4. privačių interesų deklaraciją (užpildytą, pateiktą ir atspausdintą, naudojant VMI EDS 

sistemą); 
5. kitus dokumentus, kuriuos, kandidato nuomone, tikslinga pateikti konkursui KMAIK 

Tarybos nario pareigoms eiti. 
 
Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos 1, 2 punkte nurodytų dokumentų notaro 
patvirtintos kopijos. Teikiami dokumentai turi būti parengti ir pateikti lietuvių kalba arba 
papildomai turi būti pateikiami vertėjo parašu patvirtinti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. 
Pretendentas negali pateikti dokumentų dalimis, pakeisti pateiktų dokumentų kitais. 
 
Dokumentai priimami ir registruojami kiekvieną darbo dieną nuo 2016 m. rugsėjo 20 d. iki 2016 m. 
spalio 14 d. 14 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijos centriniuose rūmuose, Personalo tarnyboje (209 kab., Liepų g. 1, Girionių k., 
Kauno raj.). Vėliau gauti dokumentai nepriimami ir neregistruojami. 
 

Išsamesnė informacija apie organizuojamą viešą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 16 
val., tel. (8 37) 383082, (8 37) 383138 ir elektroniniu paštu e.morkuniene@kmaik.lm.lt 
 
 


