PATVIRTINTA
LKDK mokslo taikomosios veiklos komitete
2021-11-19
LIETUVOS KOLEGIJŲ DIREKTORIŲ KONFERENCIJOS
MOKSLO TAIKOMOSIOS VEIKLOS KOMITETO
DARBO REGLAMENTAS

I. Bendroji dalis
1. Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (toliau – LKDK) Mokslo taikomosios veiklos
komitetas (toliau – komitetas) yra LKDK įstatų nustatyta tvarka įsteigta, suformuota ir
nuolatinai veikiant darbo grupė, kuriai priskirta analizuoti klausimus, susijusius su
taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veikla (toliau – MTEP ir
meno veikla) bei jos plėtra.
2. Komitetas veikia vadovaudamasis LKDK įstatais ir šiuo darbo reglamentu.

II. Komiteto tikslas ir veiklos sritys
3. Komiteto tikslas – siekti tarpinstitucinio bendradarbiavimo MTEP ir meno veiklos srityse,
koordinuoti MTEP ir meno veiklos vykdymą LKDK priklausančiose kolegijose; atstovauti
LKDK nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis su MTEP ir meno veikla susijusiais
klausimais,

plėsti

kolegijų

galimybes

dalyvauti

tarptautiniuose

mokslo/meno

projektuose/renginiuose, rūpintis tyrėjų kompetencijų tobulinimu.
4. Įgyvendindamas suformuotą tikslą komitetas veikia šiose srityse:
4.1. siekia kolegijų sektoriaus MTEP ir meno veiklos pripažinimo ir žinomumo Lietuvoje
ir užsienyje;
4.2. aptaria MTEP ir meno veiklos kryptis ir gaires;
4.3. sprendžia bendrus su MTEP ir meno veikla susijusius klausimus, teikia pasiūlymus,
sprendimus dėl jų plėtotės LKDK;
4.4. keičiasi informacija, nuomonėmis ir pasiūlymais MTEP ir meno veiklos, jos kokybės
užtikrinimo ir kt. klausimais, vykdo gerosios patirties sklaidą;
4.5. bendradarbiauja su Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Lietuvos mokslo
taryba, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kitomis LR ministerijomis, įstaigomis
ir institucijomis;
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4.6. atlieka kitas veiklas, funkcijas ir pavedimus, kurias pagal savo kompetenciją priskiria
vykdyti LKDK valdymo ir vykdymo organai.
III. Komiteto nariai, jų teisės ir pareigos
5. Komiteto nariai yra LKDK priklausančių kolegijų deleguoti asmenys, turintys darbo
santykius su deleguojama kolegija. LKDK narė turi teisę deleguoti 1 (vieną) atstovą į
komitetą su sprendžiamojo balso teise. Apie deleguojamą ar atšaukiamą atstovą kolegija
turi informuoti komiteto pirmininką.
6. Komiteto narys turi teisę atstovauti komitetui suteiktų įgaliojimų ribose.
7. Komiteto narys privalo laikytis komiteto darbo reglamento ir dalyvauti komiteto
posėdžiuose, informuoti atstovaujamos kolegijos bendruomenę apie komiteto veiklą ir
priimamus sprendimus.
IV. Komiteto struktūra ir valdymas
8. Komiteto pirmininką skiria LKDK narių susirinkimas. Pirmininko kadencijos trukmė – 3
(trys) metai, kadencijų trukmė – neribojama.
9. Pirmininkui negalint eiti savo pareigų ar jam atsistatydinus, jį pavaduoja komiteto
pirmininko pavaduotojas, kuris pirmininko teikimu, pritarus komiteto nariams, skiriamas
iš jo narių tarpo.
10. Pirmininkui atsistatydinus, ar jį atstatydinus (tokią teisę turi LKDK susirinkimas) komitetui
vadovauja jo pavaduotojas iki naujo pirmininko paskyrimo.
11. Komitetas gali turėti vidines darbo grupes (pakomitečius) dėl kurių steigimo apsisprendžia
pats komitetas. Šių darbo grupių (pakomitečių) veiklas ir funkcijas nustato pirmininkas, jų
vadovus skirdamas ir atšaukdamas pritarus komiteto nariams.
12. Visi nutarimai komitete priimami balsų dauguma, išskyrus darbo reglamento
baigiamuosiuose nuostatuose numatytus atvejus, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei jo narių.
13. Komiteto posėdžiai šaukiami pirmininko iniciatyva ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą į
kalendorinių metų ketvirtį arba pagal poreikį, kurį gali išreikšti ne mažiau kaip 1/3 komiteto
narių, iš anksto pateikiant darbotvarkę bei numatant posėdžio datą, laiką ir vietą.
14. Posėdžiams pirmininkauja komiteto pirmininkas.
15. Komiteto posėdžiai gali būti atviri ir uždari, skirti tik komiteto nariams. Apie posėdžių
statusą sprendžia pats komitetas. Atviruose posėdžiuose gali dalyvauti ir kiti komiteto narių
kviesti asmenys, kurie jame dalyvauja svečio teisėmis.
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16. Negalintys dalyvauti posėdyje komiteto nariai gali pateikti savo nuomonę svarstomais
klausimais elektroniniu paštu iki susirinkimo pradžios. Elektroniniu paštu pateikta
nuomonė paskelbiama susirinkime.
17. Atskirais atvejais komitetas gali susirinkimus organizuoti nuotoliniu būdu.
V. Baigiamosios nuostatos
18. Komiteto darbo reglamento pokyčius gali inicijuoti ir priimti pats komitetas 2/3 jo narių
sprendimu arba LKDK savo sprendimu.
19. Komiteto panaikinamas gali būti inicijuojamas 2/3 komiteto narių sprendimu, adresuotu
LKDK ir (arba) LKDK sprendimu.
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