
INT'ORMACINIS PRANESIMAS DARBUOTOJAMS

DEL DARBO TARYBOS RINKIMUDATOS IR KANDIDATU I DARBO TARYBOS
NARIUS REGISTRAVIMO

Informuojame, kad MaZeikiq politechnikos mokykloje organizuojami darbo tarybos

rinkimai:

1. Kiekvienas MaZeikiq politechnikos darbuotojas, turintis teisg balsuoti darbo tarybos

rinkimuose pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso l7l str. 1 d. (t. y. turintis bent 3

nepertraukiamq menesiq darbo santykius su MaZeikiq politechnikos mokykla, i5skyrus darbdavi ir

pagal istatymus, lgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujandius asmenis), nuo 2019 m.

rugsEjo 6 d. 8 00 val. iki 2019 m. spalio 4 d. 17.00 val. gali pasifllyti darbo tarybos rinkimq

komisijai po vien4 kandidat4 i darbo tarybos narius ra5tu tiesiogiai kreipdamasis i rinkimq komisij4

(pirmininkg Si1v4 Bulauskieng arba i komisijos narius - Algimant4 Beniu5i, Aldon4 Galdikieng) ir

bttinai kartu su ra5tiSku kreipimusi pateikdamas ra5ti5k4 siiilomo kandidato sutikimq btti

renkamam i darbo tarybq (pagal pridedama forme).

2. Atkreipiame ddmesi, jog kandidatais turetq btti si[lomi tik tie darbuotojai, kurie

ra5ti5kai i5rei5ke sutikim4 biiti kandidatu ir kurie pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 170

str. 2 d. gali bUti renkami darbo tarybos nariais, t. y. sulaukg 18 metq ir kuriq darbo santykiai su

mokykla trunka ilgiau kaip 6 menesius.

3. Sitrlymai, pateikti nesilaikant reikalavimq (nesant ra5ytinio sifllymo ir kandidato

ra5ytinio sutikimo), gali bUti nepriimti. Pateikti siiilymai, atitinkantys reikalavimus (pateikus

raSl.tini siulym4 ir kandidato ra5ytini sutikim4), registruojami, o pateiktus sitlymus nagrines darbo

tarybos rinkimq komisija posedZio metu, kuris ivyks pasibaigus kandidatq registravimo terminui.

4. Informuojame, kad remdamiesi i5 jtsq gautais dokumentais (ra5yiniais pasi[lymais

ir sillomo kandidato sutikimais), sudarysime kandidatq i darbo tarybos narius, s4ra34 ir

paskelbsime ji vie5ai iki 2019 m. spalio 8 d. arba ne veliau kaip likus 14 dienq iki darbo tarybos

rinkimq dienos.

4. Informuojame, kad darbo tarybos rinkimq data - 2019 m. spalio 23 d. 15 val.

Maieikiq politechnikos molrykloj e aktq sal6j e.

5. Pra5ome visus aktyviai dalyvauti rinkimuose.

Darbo tarybos rinkimq komisijos pirmininke Silva Bulauskiene



(vardas, pavarde)

(pareigos)

MaZeikiq politechnikos mokyklos Darbo tarybos komisijai

PASIULYMAS
DEL KANDIDATU I DARBO TARYBOS NARIUS

2019 m. men. d.
MaZeikiai

(paraSas) (vardas, pavarde)



(vardas, pavarde)

(pareigos)

MaZeikiq politechnikos mokyklos Darbo tarybos komisijai

SUTIKIMAS
DEL KANDIDATU I DARBO TARYBOS NARIUS

2019 m. mdn.
MaZeikiai

(para5as) (vardas, pavarde)


