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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir Vilniaus universiteto 

statutu, Vilniaus universiteto senatas  

 

n  u  t  a  r  i  a: 

 

1. Patvirtinti Vilniaus universiteto senato narių rinkimo tvarką (pridedama). 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. naujos kadencijos Vilniaus universiteto senato (toliau – Senatas) narių skaičius yra 

41; 

2.2. Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) kamieniniuose akademiniuose 

padaliniuose renkamų Senato narių skaičius (atstovavimo kamieniniams akademiniams 

padaliniams normos) yra: 

2.2.1. Universiteto kamieniniuose akademiniuose padaliniuose renkama 19 Senato narių 

- po 1 narį šiuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose:  

2.2.1.1. Biochemijos institutas; 

2.2.1.2. Biotechnologijos institutas; 

2.2.1.3. Chemijos fakultetas; 

2.2.1.4. Ekonomikos fakultetas; 

2.2.1.5. Filologijos fakultetas kartu su Orientalistikos centru; 

2.2.1.6. Filosofijos fakultetas kartu su Lyčių studijų centru, Religijos studijų ir tyrimų 

centru; 

2.2.1.7. Fizikos fakultetas; 

2.2.1.8. Gamtos mokslų fakultetas; 

2.2.1.9. Istorijos fakultetas; 

2.2.1.10. Kauno humanitarinis fakultetas; 

2.2.1.11. Komunikacijos fakultetas; 

2.2.1.12. Matematikos ir informatikos fakultetas; 

2.2.1.13. Matematikos ir informatikos institutas; 

2.2.1.14. Medicinos fakultetas kartu su Sveikatos ir sporto centru; 

2.2.1.15. Taikomųjų mokslų institutas; 



2.2.1.16. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas; 

2.2.1.17. Teisės fakultetas; 

2.2.1.18. Teorinės fizikos ir astronomijos institutas; 

2.2.1.19. Užsienio kalbų institutas. 

2.2.2. 13 Senato narių renkama šia tvarka: 

2.2.2.1. 6 Senato narius iš biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų sričių atstovų 

renka Universiteto kamieniniai akademiniai padaliniai, priskirti biomedicinos, fizinių ir 

technologijos mokslų sritims: 

2.2.2.1.1. Biochemijos institutas; 

2.2.2.1.2. Biotechnologijos institutas; 

2.2.2.1.3. Chemijos fakultetas; 

2.2.2.1.4. Fizikos fakultetas; 

2.2.2.1.5. Gamtos mokslų fakultetas; 

2.2.2.1.6. Matematikos ir informatikos fakultetas; 

2.2.2.1.7. Matematikos ir informatikos institutas; 

2.2.2.1.8. Medicinos fakultetas kartu su Sveikatos ir sporto centru; 

2.2.2.1.9. Taikomųjų mokslų institutas; 

2.2.2.1.10. Teorinės fizikos ir astronomijos institutas. 

2.2.2.2. 7 Senato narius iš socialinių, humanitarinių mokslų ir menų sričių atstovų renka 

Universiteto kamieniniai akademiniai padaliniai, priskirti socialinių, humanitarinių mokslų 

ir menų sritims: 

2.2.2.2.1. Ekonomikos fakultetas; 

2.2.2.2.2. Filologijos fakultetas kartu su Orientalistikos centru; 

2.2.2.2.3. Filosofijos fakultetas kartu su Lyčių studijų centru, Religijos studijų ir tyrimų 

centru; 

2.2.2.2.4. Istorijos fakultetas; 

2.2.2.2.5. Kauno humanitarinis fakultetas; 

2.2.2.2.6. Komunikacijos fakultetas; 

2.2.2.2.7. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas; 

2.2.2.2.8. Teisės fakultetas; 

2.2.2.2.9. Užsienio kalbų institutas.  

3. Nustatyti, kad pirmą kartą sudarant Senatą po Lietuvos Respublikos Vilniaus 

universiteto statuto patvirtinimo įstatymo Nr. I-281 pakeitimo įstatymo įsigaliojimo 

netaikomas šios Tvarkos 6 punkte nustatytas 1 mėnesio, 9 punkte nustatytas 4 mėnesių ir 

22 punkte nustatyti 2 mėnesių terminai. 

4. Pripažinti netekusia galios Vilniaus universiteto 2010 m. balandžio 27 d. Senato 

posėdyje (protokolas Nr. S-2010-03) patvirtintą Vilniaus universiteto Senato rinkimų 

organizavimo tvarką. 

5. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtinta Vilniaus universiteto senato narių rinkimo 

tvarka įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo 

įstatymo Nr. I-281 pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos. 

 

 

Senato pirmininkas                                                                                          prof. Domas Kaunas 
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VILNIAUS UNIVERSITETO SENATO NARIŲ 

RINKIMO TVARKA 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto senato narių rinkimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato 

detalią Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) senato (toliau – Senatas) narių, kurie 

renkami Universiteto senato nustatyta tvarka, rinkimų vykdymo tvarką. 

2. Ši Tvarka priimta vadovaujantis šiais teisės aktais: 

2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir 

studijų įstatymas); 

2.2. Vilniaus universiteto statutu (toliau – Statutas). 

3. Ši Tvarka nereglamentuoja Universiteto studentų atstovybės renkamų 

narių į Senatą rinkimų tvarkos. 

4. Senato narių rinkimai grindžiami nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, 

viešumo, akademinės laisvės bei skaidrumo principais. 

 

II SKYRIUS 

SENATO SUDĖTIS, SENATO NARIŲ RINKIMŲ TEISĘ TURINTYS 

DARBUOTOJAI  

 

5. Senato sudėtį ir sudarymo principus nustato Statutas.  

6. Naujos kadencijos Senato nariai turi būti išrinkti (paskirti) likus ne mažiau 

kaip mėnesiui iki kadenciją baigiančio Senato kadencijos pabaigos. 

7. Teisę būti išrinktam Senato nariu  turi kiekvienas rinkimų teisę turintis 

darbuotojas. 

8. Senato narių rinkimų teisę turi kiekvienas mokslo (meno) darbuotojas ir 

dėstytojas, atitinkantis Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus (toliau – 

Rinkimų teisę turintys darbuotojai).  

9. Likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki Senato kadencijos pabaigos, 

Centrinė rinkimų komisija sudaro ir patvirtina Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, 

suskirstytų pagal kamieninius akademinius padalinius, sąrašą.   

 

III SKYRIUS 

CENTRINĖ RINKIMŲ KOMISIJA IR  KAMIENINIO AKADEMINIO 

PADALINIO RINKIMŲ KOMISIJA 

 

10. Senato narių rinkimus organizuoja ir vykdo Centrinė rinkimų komisija, 

kurios funkcijas, teises ir pareigas bei darbo tvarką nustato Senato nutarimu patvirtinti 

nuostatai. 



11. Centrinė rinkimų komisija kamieninio akademinio padalinio vadovo 

teikimu nustato Senato narių rinkimus kiekviename kamieniniame akademiniame 

padalinyje organizuojančios kamieninio akademinio padalinio komisijos (toliau – 

Kamieninio padalinio rinkimų komisija) sudėtį. Kamieninio padalinio rinkimų komisija 

sudaroma iš 3 narių – kamieninio akademinio padalinio darbuotojų. 

12. Kamieninio padalinio rinkimų komisijos narys, jeigu jis pageidauja būti 

kandidatu į Senato, Tarybos narius ar kandidatu į Rektoriaus pareigas, prieš pateikdamas 

dokumentus dėl savo kandidatūros, privalo ne vėliau kaip prieš 10 dienų raštu atsistatydinti 

iš Kamieninio padalinio rinkimų komisijos nario pareigų, pateikdamas pareiškimą dėl 

atsistatydinimo Centrinės rinkimų komisijos pirmininkui. Jeigu Kamieninio padalinio 

rinkimų komisijos narys to nepadaro, jis neregistruojamas kandidatu į Senato, Tarybos 

narius ar kandidatu į Rektoriaus pareigas ir šalinamas iš Kamieninio padalinio rinkimų 

komisijos. Dėl Kamieninio padalinio rinkimų komisijos nario pašalinimo sprendžia 

Centrinė rinkimų komisija.   

13. Kamieninio padalinio rinkimų komisija: 

13.1. vykdo Senato narių rinkimus kamieniniuose akademiniuose 

padaliniuose pagal šios Tvarkos nustatytą kompetenciją; 

13.2. sudaro kamieniniuose akademiniuose padaliniuose iškeltų kandidatų į 

Senato narius sąrašus ir pateikia jį Centrinei rinkimų komisijai; 

13.3.  suskaičiuoja kamieniniame akademiniame padalinyje balsavusiųjų 

balsus, įvertindama ir iš anksto balsavusiųjų balsus; 

13.4. surašo balsų skaičiavimo kamieniniame akademiniame padalinyje 

protokolus, kartu šios Tvarkos 37 punkte numatytu atveju nustatydama išrinktą į Senatą 

asmenį, kuriuos pateikia Centrinei rinkimų komisijai; 

13.5. vykdo pakartotinį balsavimą ir/ar rinkimus, jei reikalinga pagal šią 

Tvarką; 

13.6. vykdo papildomus rinkimus, jei reikalinga pagal šią Tvarką. 

 

IV SKYRIUS 

KANDIDATŲ Į SENATO NARIUS KĖLIMAS 

 

14. Teisę kelti kandidatus į Senato narius – kamieninių akademinių padalinių 

atstovus – turi: 

14.1. Rinkimų teisę turintys darbuotojai; 

14.2. kiekvienas atitinkamo kamieninio akademinio padalinio šakinis 

akademinis padalinys savo dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų susirinkimuose. 

15. Apie kandidatų į Senato narius kėlimo pradžią paskelbia Centrinė 

rinkimų komisija Universiteto interneto svetainėje. Tokiame pranešime, be kita ko, turi būti 

nustatyta kandidatų į Senato narius kėlimo pabaigos laikas. 

16. Teikiami siūlymai dėl kandidatų į Senato narius į tris kandidatų sąrašus, 

konkrečiai nurodant, kuris kandidatas į kurį sąrašą keliamas:  

16.1. konkrečių kamieninių akademinių padalinių kandidatų į Senato narius 

sąrašai; 

16.2. bendras visų Universiteto biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų 

sritims atstovaujančių asmenų – kandidatų į Senato narius sąrašas; 

16.3. bendras visų Universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų 

sritims atstovaujančių asmenų – kandidatų į Senato narius sąrašas.  

17. Kandidatus į Senato narius Rinkimų teisę turintys darbuotojai turi teisę 

siūlyti per Centrinės rinkimų komisijos nustatytą kandidatų į Senato narius kėlimo terminą, 

pateikdami siūlymą raštu Kamieninio padalinio rinkimų komisijai. 



18. Šakinio akademinio padalinio dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų 

susirinkimas, skirtas kandidatams į Senato narius iškelti (toliau – Susirinkimas), turi įvykti 

per Centrinės rinkimo komisijos nustatytą terminą kandidatams į Senato narius iškelti. 

Susirinkimą šaukia ir jam pirmininkauja šakinio akademinio padalinio vadovas. 

Pretendentus į kandidatus į Senato narius gali siūlyti visi šakinio akademinio padalinio 

rinkimų teisę turintys darbuotojai, ne vėliau kaip likus 1 savaitei iki Susirinkimo. 

Pasibaigus šiam terminui, Kamieninio padalinio rinkimų komisija sudaro siūlomų 

kandidatų sąrašą, kuriame pretendentai į kandidatus į Senato narius surašomi abėcėlės 

tvarka. Susirinkimo metu rinkimų teisę turintys darbuotojai balsuoja, atlikdami žymėjimus 

sąraše. Susirinkimas yra protokoluojamas, protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas. 

Balsus skaičiuoja ir balsavimo rezultatus kartu su Susirinkimo protokolu Kamieninio 

padalinio rinkimų komisijai pateikia Susirinkimo pirmininkas.  

19. Kamieninio padalinio rinkimų komisija per dvi darbo dienas po  

Centrinės rinkimų komisijos nustatyto kandidatų į Senato narius kėlimo termino pabaigos 

sudaro tris tame kamieniniame padalinyje iškeltų kandidatų į Senato rinkimus sąrašus: 

19.1. kandidatų į šio kamieninio akademinio padalinio atstovą į Senato narius 

sąrašą; 

19.2. bendrą visų Universiteto biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų 

sritims atstovaujančių asmenų – kandidatų į Senato narius sąrašą; 

19.3. bendrą visų Universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų 

sritims atstovaujančių asmenų – kandidatų į Senato narius sąrašą. 

20. Šios Tvarkos 19 punkte numatytus sudarytus kandidatų sąrašus 

Kamieninio padalinio rinkimų komisija pateikia Centrinei rinkimų komisijai. 

21. Centrinė rinkimų komisija registruoja kandidatus į Senato narius. 

Centrinė rinkimų komisija sprendžia dėl kandidatų atitikimo nustatytiems reikalavimams, 

o kandidatui neatitikus nustatytų reikalavimų ar neturint teisės būti renkamam į Senatą, 

atsisako registruoti, nurodydama kandidato į Senato narius neregistravimo dalyvauti  

rinkimuose į Senato narius motyvus. Centrinė rinkimų komisija taip pat patikrina, ar 

kandidatas nėra įtrauktas į abu šios Tvarkos 19.2 ir 19.3 punktuose numatytus sąrašus. 

Nustačiusi tokį faktą, Centrinė rinkimų komisija įrašo kandidatą į Senato narius tik į tos 

mokslų srities, kurioje kandidatas ilgiausiai dirbo, atstovų – kandidatų į Senato narius 

sąrašą. 

22. Įregistruotų atskirų kamieninių akademinių padalinių kandidatų į atstovą 

į Senato narius sąrašą (šios Tvarkos 19.1 punktas)  Kamieninio padalinio rinkimų komisija 

skelbia to kamieninio akademinio padalinio interneto svetainėje likus ne mažiau kaip 2 

mėnesiams iki kadenciją baigiančio Senato įgaliojimų pabaigos. Bendrus Universiteto 

kandidatų į Senato narius sąrašus Centrinė rinkimų komisija viešai paskelbia Universiteto 

bendruomenei likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki kadenciją baigiančio Senato 

įgaliojimų pabaigos Universiteto interneto svetainėje ir kiekvieno kamieninio akademinio 

padalinio interneto svetainėje. 

23. Kandidatai į Senato narius gali atsiimti savo kandidatūras, raštu apie tai 

informavę Kamieninio padalinio rinkimų komisiją ir Centrinę rinkimų komisiją, likus ne 

mažiau kaip 48 val. iki balsavimo Senato narių rinkimuose pradžios.  

24. Jei kandidatas į Senato narius atsiima savo kandidatūrą, Centrinė rinkimų 

komisija turi atnaujintą kandidatų į Senato narius sąrašą viešai paskelbti Universiteto 

bendruomenei Universiteto interneto svetainėje ir kiekvieno kamieninio akademinio 

padalinio interneto svetainėje. Jei kandidatas į Senato narius atsiima savo kandidatūrą po 

to, kai yra atspausdinti balsavimo biuleteniai, Centrinė rinkimų komisija užtikrina, kad jie 

būtų atitinkamai pataisyti ir atspausdinti naujai. Atitinkamai balsavimo biuleteniai turi būti 

pataisyti ir atspausdinti naujai ir tais atvejais, kai iki Senato narių rinkimų dienos pasibaigia 



darbo sutartis su kandidatu į Senato narius, kandidatas į Senato narius miršta ar dėl kitų 

panašaus pobūdžio aplinkybių negali dalyvauti Senato narių rinkimuose. 

 

V SKYRIUS 

SENATO NARIŲ RINKIMŲ TVARKA 

 

25. Senato narių rinkimų datą, laiką ir vietą kamieniniuose akademiniuose 

padaliniuose skelbia Centrinė rinkimų komisija Universiteto interneto svetainėje ir 

kiekvieno kamieninio akademinio padalinio interneto svetainėje, likus ne mažiau kaip 15 

dienų iki numatytos Senato narių rinkimų dienos. Senato narių rinkimai vyksta 3 darbo 

dienas. 

26. Rinkimų teisę turintys darbuotojai balsuoja tame kamieniniame 

akademiniame padalinyje, kuriame dirba. Dėl Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, kurie 

dirba keliuose akademiniuose padaliniuose, bei dėl darbuotojų, kurie užima Statuto 22 

straipsnio 2 dalyje nustatytas ir Tarybos patvirtintas vadovaujamas pareigas, balsavimo 

vietos sprendžia Centrinė rinkimų komisija, atsižvelgdama į šių darbuotojų pareikštą 

nuomonę. Rinkimų teisę turintys darbuotojai pagal Tvarkos 19.2 ir 19.3 punktuose 

numatytus sąrašus gali balsuoti tik už kandidatus, kurie nedirba tame kamieniniame 

akademiniame padalinyje, kuriame vykdomas balsavimas. 

27. Senato narių rinkimai kamieniniame akademiniame padalinyje laikomi 

įvykusiais, jeigu juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai rinkimų teisę turinčių 

kamieninio akademinio padalinio darbuotojų. 

28. Senato narių rinkimai vyksta slaptai. Senato nariams išrinkti parengiami 

du balsavimo biuleteniai: 

28.1. vienas – balsuoti už kandidatą į to kamieninio akademinio padalinio, 

kuriame vyksta rinkimai, renkamą atstovą į Senatą; 

28.2. antras – priklausomai nuo to, kokiai mokslo sričiai yra priskirtas 

kamieninis akademinis padalinys – balsuoti pagal bendrą visų Universiteto biomedicinos, 

fizinių ir technologijos mokslų sritims atstovaujančių asmenų – kandidatų į Senato narius 

sąrašą – arba – balsuoti pagal bendrą visų Universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir 

menų sritims atstovaujančių asmenų – kandidatų į Senato narius sąrašą. Į kiekvienam 

kamieniniam akademiniam padaliniui 19.2 arba 19.3 punktuose nurodytų kandidatų į 

Senato narius sąrašų pagrindu parengiamus balsavimo biuletenius neįtraukiami to 

kamieninio akademinio padalinio darbuotojai, už kuriuos negali būti balsuojama, kaip 

nurodyta šios Tvarkos 26 punkte. 

29. Kiekvienam Rinkimų teisę turinčiam darbuotojui prieš balsavimą 

pateikiami du šios Tvarkos 28 punkte nurodyti balsavimo biuleteniai. 

30. 19 Senato narių išrenkami kamieniniuose akademiniuose padaliniuose 

Rinkimų teisę turintiems darbuotojams balsuojant pagal konkrečiame kamieniniame 

akademiniame padalinyje iškeltų kandidatų sąrašą.  

31. 6 Senato nariai išrenkami iš bendro visų Universiteto biomedicinos, 

fizinių ir technologijos mokslų sritims atstovaujančių asmenų – kandidatų į Senato narius 

sąrašo balsuojant tuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose, kurie priskirti 

Universiteto biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų sričiai. 7 Senato nariai 

išrenkami  iš bendro visų Universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų sritims 

atstovaujančių asmenų – kandidatų į Senato narius sąrašo balsuojant tuose kamieniniuose 

akademiniuose padaliniuose, kurie priskirti Universiteto socialinių, humanitarinių mokslų 

ir menų sričiai. 

32. Esant svarbioms priežastims, Kamieninio padalinio rinkimų komisija 

gali sudaryti sąlygas balsuoti iš anksto. Tokiu atveju, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai 



iki pirmos Senato narių rinkimų dienos, bet kuriam iš Kamieninio padalinio rinkimų 

komisijos narių pateikiamas iš anksto balsavusio asmens balsavimo biuleteniai su 

atitinkamai pažymėtais kandidatų sąrašais, numatytais Tvarkos 28 punkte, užklijuotame 

voke. Vokus su balsavimo biuleteniais Kamieninio padalinio rinkimų komisija atplėšia, kai 

skaičiuoja gautus balsus, ir iš anksto balsavusiųjų balsus prideda prie bendro balsų 

skaičiaus.  

33. Pagal balsavimo biuletenius, nurodytus šios Tvarkos 28.1 punkte, 

balsuojama pažymint to kandidato į Senato narius pavardę, už kurį balsuojama „už“. 

Balsavimo biuletenis laikomas negaliojančiu, jei nepažymėtas nei vienas kandidatas į 

Senato narius ar pažymėta daugiau nei vienas kandidatas į Senato narius. Pagal balsavimo 

biuletenius, nurodytus šios Tvarkos 28.2 punkte, balsuojama nurodant to kandidato į 

Senato narius numerį pagal sąrašą, už kurį balsuojama „už“. Balsavimo biuletenis laikomas 

negaliojančiu, jei nepažymėtas nei vienas kandidatas į Senato narius ar pažymėta daugiau 

nei 6 ar 7 (priklausomai nuo to, ar balsuojama pagal Universiteto biomedicinos, fizinių ir 

technologijos mokslų sritims atstovaujančių asmenų – kandidatų į Senato narius sąrašą ar 

pagal Universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų sritims atstovaujančių asmenų 

– kandidatų į Senato narius sąrašą) kandidatų į Senato narius. 

34. Kamieninio padalinio balsavimo patalpoje turi būti balsadėžė. 

Užpildytus balsavimo biuletenius Rinkimų teisę turintys darbuotojai meta į balsadėžę.  

35. Šios Tvarkos 30 punkte nurodytu atveju išrinktais į Senato narius laikomi 

kandidatai į Senato narius, surinkę daugiausiai, bet ne mažiau kaip pusę rinkimuose 

dalyvavusių Rinkimų teisę turinčių darbuotojų balsų. Jeigu keli kandidatai į Senato narius 

surenka vienodą balsų skaičių, išrinktu laikomas vyresnio amžiaus kandidatas į Senato 

narius. Jeigu nė vienas kandidatas į Senato narius nesurenka daugiau kaip pusės rinkimuose 

dalyvavusių Rinkimų teisę turinčių darbuotojų balsų, ne vėliau kaip per 1 savaitę 

rengiamas pakartotinis balsavimas. Apie pakartotinį balsavimą skelbiama kamieninio 

akademinio padalinio interneto svetainėje ne vėliau kaip likus 5 dienos iki pakartotinio 

balsavimo. Pakartotinio balsavimo metu balsuojama pagal tuos pačius kandidatų į Senato 

narius sąrašus, numatytus šios Tvarkos 19.1 punkte, ir jį laimi kandidatai į Senato narius, 

gavę daugiausia balsų. 

36. Šios Tvarkos 31 punkte nustatytu atveju asmenys laikomi išrinktais 

apskaičiavus balsus pagal  šio Tvarkos 39 – 42 punktuose numatytas taisykles.   

37. Suskaičiavusi balsus Kamieninio padalinio rinkimų komisija surašo 2 

balsų skaičiavimo protokolus, pagal kiekvieną iš kandidatų sąrašų, nurodytų Tvarkos 19.1 

ir 19.2 arba 19.3 punktuose, kuriuose nurodo, kiek rinkimų teisę turinčių akademinio 

padalinio darbuotojų dalyvavo Senato narių rinkimuose, kiek balsavimo biuletenių yra 

galiojantys ir kiek balsų gavo kiekvienas iš kandidatų. Balsavimo pagal kiekvieno 

kamieninio akademinio padalinio kandidatų sąrašus, nurodytus Tvarkos 19.1 punkte, balsų 

skaičiavimo protokoluose nurodoma ir kuris kandidatas surinko daugiausiai balsų ir yra 

išrinktas į Senatą. 

38. Surašytus balsų skaičiavimo protokolus pasirašo Kamieninio padalinio 

rinkimų komisijos pirmininkas ir ne vėliau kaip kitą dieną po Senato narių rinkimų (arba ne 

vėliau kaip kitą dieną po pakartotinio balsavimo) pateikia jį Centrinei rinkimų komisijai. 

39. Centrinė rinkimų komisija, gavusi Senato narių rinkimų protokolus iš 

kiekvieno kamieninio akademinio padalinio, pirmiausia suskaičiuoja, kiek iš kiekviename 

kamieniniame akademiniame padalinyje išrinktų 19 Senato narių sudaro profesoriai ir 

vyriausieji mokslo (meno) darbuotojai ir kiek iš jų sudaro docentai ir vyresnieji mokslo 

(meno) darbuotojai. 

40. Suskaičiavusi balsavimo rezultatus, kaip numatyta Tvarkos 39 punkte, 

Centrinė rinkimų komisija nustato, kiek profesorių ir vyriausiųjų mokslo (meno) 



darbuotojų ir kiek docentų ir vyresniųjų mokslo (meno) darbuotojų trūksta, kad būtų 

tenkinamas Statuto 34 straipsnio 6 dalies 4 punkte nustatytas minimalus reikalavimas 

Senato sudėčiai, t.y. Centrinė rinkimų komisija suskaičiuoja, kiek yra likusių laisvų 

profesorių ir vyriausiųjų mokslo (meno) darbuotojų vietų Senate ir kiek yra likusių laisvų 

docentų ir vyresniųjų mokslo (meno) darbuotojų vietų Senate.  

41. Suskaičiavusi visus balsus pagal bendrą visų Universiteto biomedicinos, 

fizinių ir technologijos mokslų sritims atstovaujančių asmenų – kandidatų į Senato narius 

sąrašą ir bendrą visų Universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų sritims 

atstovaujančių asmenų – kandidatų į Senato narius sąrašą, Centrinė rinkimų komisija 

nustato daugiausiai balsų pagal šiuos sąrašus surinkusius asmenis ir išrikiuoja juos į eilę, 

pradedant daugiausiai balsų gavusiais kandidatais. Šiuo atveju nėra skaičiuojami balsai, 

skirti tiems asmenims, kurie jau yra išrinkti į Senatą kiekviename iš kamieninių 

akademinių padalinių, kaip numatyta šios Tvarkos 30 punkte. 

42. Laisvos profesorių ir vyriausiųjų mokslo (meno) darbuotojų ir docentų ir 

vyresniųjų mokslo (meno) darbuotojų vietos Senate yra paskirstomos kiekvienam iš 

Tvarkos 19.2 ir 19.3 punktuose nurodytų sąrašų po lygiai. Jeigu laisvų vietų skaičius yra 

nelyginis, skaičius padidinamas vienu nariu. Į laisvas vietas patenka tie kandidatai, kurie 

surinko daugiausiai balsų kiekviename iš nurodytų sąrašų atskirai ir atrenkami pagal tai, 

kad būtų tenkinamas Statuto 34 straipsnio 6 dalies 4 punkte nustatytas minimalus 

reikalavimas Senato sudėčiai (t.y. skaičiuojant atskirai profesorių ir vyriausiųjų mokslo 

(meno) darbuotojų ir docentų ir vyresniųjų mokslo (meno) darbuotojų gautus balsus). 

Vietos, kurios lieka laisvos realizavus Statuto 34 straipsnio 6 dalies 4 punkte nustatytą 

minimalų reikalavimą Senato sudėčiai, yra paskirstomos kiekvienam iš Tvarkos 19.2 ir 

19.3 punktuose nurodytų sąrašų po lygiai ir į laisvas vietas patenka tie kandidatai, kurie 

surinko daugiausiai balsų kiekviename iš nurodytų sąrašų. Jei į Senatą išrinktų docentų ir 

vyresniųjų mokslo (meno) darbuotojų skaičius yra mažesnis už Statuto 34 straipsnio 6 

dalies 4 punkte nustatytą minimalią docentų ir vyresniųjų mokslo darbuotojų kvotą, 

rengiami pakartotiniai rinkimai laisvoms docentų ir vyresniųjų mokslo (meno) darbuotojų 

vietoms užimti. Pakartotiniai rinkimai organizuojami pagal šioje Tvarkoje patvirtintas 

taisykles, išrenkant iš kiekvieno bendro sąrašo tiek docentų ir vyresniųjų mokslo (meno) 

darbuotojų, kiek jų trūksta, kad būtų įgyvendinti Statuto 34 straipsnio 6 dalies 2 punkte ir 4 

punkte nustatyti reikalavimai Senato sudėčiai. Renkamų iš kiekvieno  šios Tvarkos 19.2 ir 

19.3 punktuose nurodyto sąrašo Senato narių skaičių nustato Centrinė rinkimų komisija. 

43. Centrinė rinkimų komisija, suskaičiavusi visus balsus pagal šios Tvarkos 

39 - 42 punktų nustatytą tvarką, nustato kandidatų, išrinktų į Senato narius pagal šios 

Tvarkos 19.2 ir 19.3 punktuose nurodytus sąrašus, sąrašą.  

44. Centrinė rinkimų komisija registruoja visus išrinktus naujos kadencijos 

Senato narius. 

45. Naujos kadencijos Senatas laikomas sudarytu, kai yra išrinkta (paskirta) 

ne mažiau kaip du trečdaliai jo narių, tačiau Senato sudarymas turi būti tęsiamas, kol bus 

išrinkti (paskirti) visi jo nariai. 

46. Tuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose, kuriuose pagal šios 

Tvarkos 35 punkte nustatytą taisyklę, po pagrindinio ir pakartotinio balsavimo nėra 

išrinkamas nustatytas Senato narių skaičius, ne vėliau kaip po 1 mėnesio po Senato narių 

rinkimų (ar po 1 mėnesio po pakartotinio balsavimo, jeigu toks vyko), organizuojami 

papildomi Senato narių rinkimai. Šiuose papildomuose rinkimuose dalyvauja visi 

ankstesniuose rinkimuose į kandidatų į Senato narius sąrašus įtraukti kandidatai į Senato 

narius. Papildomi Senato narių rinkimai mutatis mutandis vyksta pagal šios Tvarkos 

nustatytas taisykles. 



47. Ne vėliau kaip po 1 savaitės po pasibaigusių Senato narių rinkimų, 

išrinktų Senato narių sąrašas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje ir kamieninių 

akademinių padalinių interneto svetainėse. 

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

48. Kadenciją baigiančio Senato įgaliojimai pasibaigia, kai naujos 

kadencijos Senatas susirenka į pirmąjį posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo kadenciją baigusio Senato kadencijos pabaigos. 

49. Tuo atveju, jei išrinkus Senatą vieno ar kelių Senato narių įgaliojimai 

pasibaigia pagal Statuto 34 straipsnio 14 dalį, organizuojami nauji rinkimai laisvoms 

vietoms užimti likusiam Senato kadencijos laikui. 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 


