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Vilniaus universiteto rektoriaus inauguracijos ceremonijos aprašas 

 

Vilniaus universiteto rektoriaus inauguracijos ceremonijos (toliau – Ceremonija) 

aprašas (toliau – Ceremonijos aprašas) parengtas vadovaujantis Vilniaus universiteto statuto (toliau 

– Statutas) 33 straipsnio 1 dalies 19 punktu bei 44 straipsnio 18 dalimi ir yra sudėtinė Vilniaus 

universiteto akademinių apeigų protokolo dalis. Ceremonijos apraše naudojamos sąvokos atitinka 

Statute naudojamas sąvokas. 

Ceremonijos vieta ir laikas: Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir 

evangelisto bažnyčia (toliau – šv. Jonų bažnyčia). Ceremonijos vietą ir laiką skelbia Tarybos 

pirmininkas, suderinęs su Senato pirmininku. Informacija išsiunčiama dalyviams, svečiams ir 

skelbiama bendruomenei. Ceremonijos metu paskaitos ir kiti užsiėmimai Universitete nevyksta. 

Ceremonijos dalyviai ir svečiai: išrinktasis rektorius, Tarybos pirmininkas ir 

Tarybos nariai, Senato pirmininkas ir Senato nariai, prorektoriai, kamieninių akademinių padalinių 

vadovai, šv. Jonų bažnyčios prefektas ir Universiteto kapelionas, kadenciją baigęs rektorius, kiti 

buvę Universiteto rektoriai, svečiai (Respublikos Prezidentas, Seimo, Vyriausybės atstovai, 

Rektorių konferencijos pirmininkas, Bažnyčios ir religinių bendruomenių atstovai, universitetų 

rektoriai ir kiti kviestiniai asmenys), Universiteto ceremonmeisteris ir sekretorius, Universiteto 

bendruomenės nariai. 

Apranga: Senato pirmininkas, kamieninių akademinių padalinių vadovai vilki togas, 

kitų universitetų rektoriai vilki savo universitetų iškilmingą aprangą, likusieji Ceremonijos dalyviai 

– oficialią aprangą. 

Dalyvių vietos:  

Ant pakylos centre stovi stalas ir keturios kėdės: rektoriaus kėdė, jai iš šonų trys 

paprastos kėdės. Išrinktajam rektoriui iš dešinės sėdi Tarybos pirmininkas, iš kairės – Senato 

pirmininkas. Ketvirta kėdė, esanti šalia rektoriaus kėdės, skirta išrinktajam rektoriui iki jo 

priesaikos. 

Išrinktajam rektoriui iš dešinės sustatytos 7 kėdės insignijas nešantiems dekanams 

(toga, pelerina, grandinė, kepurė, skeptras, antspaudas) ir vėliavą nešančiam studentui. 

Išrinktajam rektoriui iš dešinės – nedidelis stalas, dvi kėdės ceremonmeisteriui ir 

sekretoriui. 

Išrinktajam rektoriui iš kairės – tribūna, prie jos stovas vėliavai.  

Svečių vietos: 



Dešinėje pusėje (žiūrint į altorių) numatytose vietose – Tarybos, Senato nariai, 

prorektoriai, kamieninių akademinių padalinių vadovai (išskyrus dekanus, kurie neša insignijas), šv. 

Jonų bažnyčios prefektas ir Universiteto kapelionas, kadenciją baigęs rektorius bei kiti buvusieji 

Universiteto rektoriai, Universiteto bendruomenės nariai. 

Kairėje pusėje numatytose vietose – Respublikos Prezidentas, Seimo, Vyriausybės 

nariai, diplomatinio korpuso atstovai, Bažnyčios ir religinių bendruomenių atstovai, universitetų 

rektoriai ir kiti kviestiniai asmenys. 

Atsakingi už Ceremoniją: Informacijos ir ryšių su visuomene skyrius, 

ceremonmeisteris. 

Prieš Ceremoniją sudaromi ad hoc protokolai:  

1. Insignijų nešėjų protokolas. Šį protokolą iš kamieninių akademinių padalinių 

vadovų, ilgiausiai einančių šias pareigas, sudaro Informacijos ir ryšių su visuomene skyrius pagal 

Personalo direkcijos pateiktus duomenis. Vėliavą neša Universiteto Studentų atstovybės paskirtas 

studentas. 

2. Kviestinių svečių protokolas. Protokolą sudaro Informacijos ir ryšių su visuomene 

skyrius pagal išrinktojo rektoriaus, Senato pirmininko ir Tarybos pirmininko siūlymus. 

3. Susodinimo protokolas. Protokolą sudaro Informacijos ir ryšių su visuomene 

skyrius atsižvelgiant į dalyvaujančius asmenis.  

4. Sveikintojų protokolas. Sveikina Senato pirmininkas, kadenciją baigęs rektorius, 

asmeniškai dalyvaujantys aukščiausi valstybės pareigūnai ir Rektorių konferencijos pirmininkas. 

Atsakingas Informacijos ir ryšių su visuomene skyrius. Likusieji svečiai sveikina iškilmingo 

priėmimo metu. 

Ceremonijos eiga: 

1. Visi, išskyrus išrinktąjį rektorių, Tarybos pirmininką, Senato pirmininką, už 

rektoriaus insignijų ir vėliavos nešimą atsakingus dekanus bei studentą ir kitų universitetų rektorius, 

susirenka Šv. Jonų bažnyčioje ir užima jiems skirtas vietas. 

2. Skamba bažnyčios varpas. Iš centrinių rūmų per Didįjį kiemą eisena vyksta tokia 

tvarka: Universiteto vėliavą nešantis studentas, poromis – kitų universitetų rektoriai (rektoriai 

rikiuojami pagal universitetų steigimo metu, nuo naujausių iki seniausių universitetų), dekanai, 

nešantys rektoriaus insignijas (toga, pelerina, grandinė, kepurė, skeptras, antspaudas), Tarybos 

pirmininkas, nešantis Universiteto statutą, Senato pirmininkas, nešantis rektoriaus priesaikos 

Universitetui tekstą, nustatytą šio Ceremonijos aprašo 1 priede, išrinktasis rektorius. 

3. Eisenai artėjant prie šv. Jonų bažnyčios durų:  



Ceremonmeisteris (lotyniškai): Silentium. Silentium. Inchoamus celeberrimam 

inaugurationem ................ (įrašyti konkretų lotynišką kelintinį skaitvardį) Rectoris Universitatis 

Vilnensis. Vexillum Universitatis Vilnensis introfertur. 

  Sekretorius (lietuviškai): Pradedame iškilmingą ....................... (įrašyti konkretų 

kelintinį skaitvardį lietuviškai) Vilniaus universiteto rektoriaus inauguraciją.  

4. Eisenai įžengus į bažnyčią pradeda groti vargonai. Eisenos dalyviai atsistoja prie 

jiems skirtų vietų. Tarybos pirmininkas ir Senato pirmininkas padeda Universiteto statutą ir 

rektoriaus priesaikos Universitetui tekstą ant stalo. Vėliava įstatoma į jai skirtą stovą, studentas 

atsistoja prie jam skirtos vietos. Muzika nutyla. Visi atsisėda.  

5. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Orationem habebit ........................... (vardas, 

pavardė), Praeses Consilii Universitatis Vilnensis, quod novum Rectorem elegit. 

Sekretorius (lietuviškai): Kalbės naująjį rektorių išrinkusios Vilniaus universiteto Tarybos 

pirmininkas ................ (vardas, pavardė). 

6. Tarybos pirmininkas iš tribūnos praneša, kad 20...... m. ....................... mėn. ...... d. 

(įrašoma konkreti data) Taryba išrinko naują Vilniaus universiteto rektorių. Trumpai jį pristato. 

7. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Rector dat jus jurandum. 

Sekretorius (lietuviškai): Rektorius prisiekia. 

8. Išrinktasis rektorius, Tarybos pirmininkas, Senato pirmininkas atsistoja. Senato 

pirmininkas paduoda išrinktajam rektoriui rektoriaus priesaikos Universitetui tekstą. Rektorius 

padeda dešinę ranką ant Universiteto statuto ir kaire ranka laikydamas priesaikos tekstą jį perskaito. 

Jei rektoriaus priesaikos tekstas perskaitomas neteisingai, Senato pirmininkas paprašo pakartoti. 

Išrinktasis rektorius, atsisėdęs į rektoriaus kėdę, pasirašo priesaiką Universitetui ir perduoda Senato 

pirmininkui. Po priesaikos pasirašymo nunešama ketvirtoji kėdė, prie stalo lieka trys kėdės 

(rektoriaus, jam iš šonų - Tarybos ir Senato pirmininkų). 

9. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Rogamus ab utroque Praeside, tum Consilii, tum 

Senatus, ut tradant Rectori electo insignia auctoritatis. 

Sekretorius (lietuviškai): Prašome Tarybos ir Senato pirmininkus įteikti rektoriui jo 

insignijas. 

10. Išrinktasis rektorius, Tarybos ir Senato pirmininkai atsistoja priešais stalą.  

11. Dekanas, nešantis togą, ateina ir atsistoja priešais Tarybos pirmininką.  

12. Ceremonmeisteris (lietuviškai): Apvelkame Jus toga, kad tinkamai tęstumėte 

garbingas savo pirmtakų tradicijas.  

Dekanas ir Tarybos pirmininkas padeda išrinktajam rektoriui apsivilkti togą. Dekanas 

grįžta į savo vietą. 

13. Dekanas, nešantis peleriną, ateina ir atsistoja priešais Senato pirmininką. 



14. Ceremonmeisteris (lietuviškai): Apgaubiame Jus šia pelerina, kad rūpestingiai 

globotumėte visą Vilniaus universiteto bendruomenę.  

Senato pirmininkas paima peleriną ir uždeda ją išrinktajam rektoriui ant togos. 

Dekanas grįžta į savo vietą. 

15. Dekanas, nešantis grandinę, ateina ir atsistoja priešais Tarybos pirmininką. 

16. Ceremonmeisteris (lietuviškai): Uždedame Jums šią grandinę, kad jungtumėte ir 

vienytumėte visus mūsų universiteto narius.  

Tarybos pirmininkas uždeda išrinktajam rektoriui grandinę. Dekanas grįžta į savo 

vietą. 

17. Dekanas, nešantis kepurę, ateina ir atsistoja priešais Senato pirmininką. 

18. Ceremonmeisteris (lietuviškai): Uždedame Jums šią kepurę, kad garbingai 

atstovautumėte universiteto bendruomenei.  

Senato pirmininkas uždeda išrinktajam rektoriui kepurę. Dekanas grįžta į savo vietą. 

19. Dekanas, nešantis skeptrą, ateina ir atsistoja priešais Tarybos pirmininką.  

20. Ceremonmeisteris (lietuviškai): Įteikiame Jums šį skeptrą, kad tinkamai 

vadovautumėte universitetui.  

Tarybos pirmininkas įteikia išrinktajam rektoriui skeptrą. Dekanas padeda skeptro 

pagalvėlę ant stalo dešinėje rektoriaus kėdės pusėje ir grįžta į savo vietą. 

21. Dekanas, nešantis antspaudą, ateina ir atsistoja priešais Senato pirmininką. 

22. Ceremonmeisteris (lietuviškai): Įteikiame Jums šį antspaudą, kad saugotumėte 

universiteto teises ir laisves.  

Senato pirmininkas įteikia išrinktajam rektoriui antspaudą. Dekanas padeda antspaudo 

dėžutę ant stalo kairėje rektoriaus kėdės pusėje ir grįžta į savo vietą. 

23. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Rector accepit mandata auctoritatis. 

Proclamamus: Universitas habet novum – ................................... (įrašyti lotynišką skaitvardį) 

Rectorem. 

Sekretorius (lietuviškai): Rektorius priėmė valdžios įgaliojimus. Skelbiame – 

Universitetas turi naująjį ..........................................-ąjį (įrašyti lietuvišką skaitvardį) rektorių.  

Tarybos pirmininkas ir Senato pirmininkas palydi rektorių į jo vietą. 

24. Visi atsistoja. Choras ir vargonai atlieka Gaudeamus igitur. Pasibaigus muzikai – 

plojimai. 

25. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Oratio inauguralis Magnificentiae Rectoris 

............................ (vardas, pavardė). 

Sekretorius (lietuviškai): Jo Magnificencijos rektoriaus ............................. (vardas, 

pavardė) inauguracinė kalba. 



26. Rektorius sako kalbą iš tribūnos. Grįžta į savo vietą ir atsisėda. 

27. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Quod bonum faustum felix fortunatumque sit!  

Sekretorius (lietuviškai): Telydi gėris, malonė, sėkmė ir laimė. 

28. Skamba vargonai. 

29. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Nunc gratulationes pronuntiabuntur. 

Sekretorius (lietuviškai): Dabar bus sakomi sveikinimai.  

30. Ceremonmeisteris (lietuviškai): .................................... (vardas, pavardė) sveikina 

Jo Magnificenciją rektorių.  

31. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Inauguratio sollemnis Rectoris Universitatis 

Vilnensis ............................ (vardas, pavardė) finita est. Vexillum Universitatis Vilnensis effertur. 

Rector Universitatis Vilnensis exit. 

Sekretorius (lietuviškai): Baigėme iškilmingą Vilniaus universiteto rektoriaus 

............................. (vardas, pavardė) inauguraciją. Išnešama Universiteto vėliava. Išeina rektorius. 

32. Skamba vargonų muzika. Išeinama tokia tvarka: 

Studentas, nešantis Universiteto vėliavą, poromis dekanai, nešę rektoriaus insignijas (dekanas, nešęs 

skeptrą, neša skeptro pagalvėlę, dekanas, nešęs antspaudą, neša dėžutę), Tarybos pirmininkas, 

nešantis Universiteto statutą, Senato pirmininkas, nešantis rektoriaus priesaikos dokumentą, 

rektorius, nešantis skeptrą dešinėje ir antspaudą kairėje rankoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vilniaus universiteto rektoriaus inauguracijos ceremonijos aprašo 

1 priedas 

 

 

Vilniaus universiteto  

rektoriaus 

............................................. (vardas, pavardė) 

 

 

Priesaika Universitetui  

 

 

 

Aš, ....................................... (vardas, pavardė), ....................... (įrašyti konkretų kelintinį skaitvardį 

lietuviškai) metais nuo Vilniaus universiteto įkūrimo išrinktas mūsų Alma Matris rektoriumi, 

iškilmingai prisiekiu Universitetui: 

 

visur ir visada būti ištikimas Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Vilniaus universiteto statutui; 

 

negailėdamas jėgų ir sugebėjimų rūpintis Vilniaus universiteto klestėjimu ir bendruomenės gerove; 

 

nuosekliai ginti Vilniaus universiteto autonomiją, grindžiamą savivaldos principu ir akademine 

laisve; 

 

tinkamai atstovauti Vilniaus universitetui, puoselėti ir garsinti jo vardą Lietuvoje ir pasaulyje.  

 

(Tepadeda man Dievas.) 

 

 

 

Parašas 

(Vardas, pavardė) 

 

 



Vilnius, 

..............  m. ........................ mėn. ............ d. 


