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             VILNIAUS UNIVERSITETO PROFESORIŲ EMERITŲ KLUBO NUOSTATAI 
 

1. Vilniaus universiteto (toliau – VU) profesoriai emeritai, naudodamiesi Vilniaus universiteto statuto 

jiems teikiamomis galimybėmis dalyvauti akademinėje ir kitoje veikloje ir turėdami visuomeninės veiklos VU 

bendruomenės ir Lietuvos labui viziją, steigia Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubą (toliau – 

VUPEK). 

 

2. Klubo veiklos vieta – Vilniaus universitetas. 

 

3. VUPEK vizija – ginti ir stiprinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Mokslo ir studijų įstatymo ir 

Vilniaus universiteto statuto laiduojamą VU autonomiją, puoselėti VU akademinės etikos principų suvokimą, 

jų laikymąsi, mokslinių tyrimų laisvę, nuomonių įvairovę, tiesos siekimą ir kompetencijų didinimą naudojantis 

VU teikiamomis galimybėmis, ištekliais ir paslaugomis. 

 

4. VUPEK misija – prisidėti prie VU strateginių tikslų įgyvendinimo, skatinti VU skirtingų mokslo 

sričių savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą, dalyvauti svarstant Lietuvos Respublikai ir VU bendruomenei 

aktualius klausimus, garsinti VU vardą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. 

 

5. VUPEK tikslai: 

5.1. skatinti VUPEK narius dalyvauti edukacinėje, kultūrinėje, mokslinėje ir socialinėje veikloje; 

5.2. plėtoti veiklas, kurios gerintų VUPEK narių intelektinį bendravimą; 

5.3. bendradarbiaujant su VU administracija, dalyvauti veiklose, kurios numatytos Vilniaus universiteto 

strateginiame veiklos plane.  

 

6. VUPEK sudaro VUPEK tikrieji nariai ir VUPEK asocijuotieji nariai. Asmenys, kuriems suteiktas 

VU profesoriaus emerito vardas, turi teisę būti tikraisiais nariais.  

 

7. VUPEK tikrieji nariai turi teisę dalyvauti visuose klubo narių susirinkimuose, renginiuose, balsuoti, 

būti išrinkti į VUPEK valdybą, reikšti savo nuomonę įvairiais su VUPEK veikla susijusiais klausimais. Klubo 

narių sprendimai visais veiklos klausimais priimami atviru balsavimu susirinkime dalyvaujančiųjų paprastąja 

balsų dauguma, jei susirinkime dalyvauja ne mažiau kaip ketvirtis klubo narių. 

 

8. VUPEK asocijuotaisiais nariais gali būti senatvės pensijos amžiaus sulaukę įžymūs ir aktyvūs VU 

mokslininkai, jeigu juos pakviečia ne mažiau kaip du VUPEK tikrieji nariai. Pakviestasis mokslininkas tampa 

asocijuotuoju nariu, jeigu VUPEK susirinkime jo kandidatūrai pritariama dalyvaujančių tikrųjų narių paprasta 

balsų dauguma. Asocijuotieji nariai naudojasi visomis klubo narių teisėmis, išskyrus balsavimo teisę. 

 

9. Aukščiausiasis VUPEK valdymo organas yra VUPEK narių susirinkimas, kuris šaukiamas VUPEK 

valdybos sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimas tvirtina VUPEK nuostatus ir jų 

pakeitimus, taip pat metinę VUPEK prezidento pateiktą VUPEK veiklos ataskaitą.  

 

10.  VUPEK valdybą sudaro penki nariai, kuriuos dvejų metų kadencijai paprasta susirinkime 

dalyvavusių narių balsų dauguma renka tikrieji nariai. Kiekvienas VUPEK valdybos narys turi veiklos sritis, 

kurias, su juo suderinęs, skiria VUPEK prezidentas. 

 

11. VUPEK prezidentas dvejų metų kadencijai renkamas visų VUPEK valdybos narių paprasta balsų 

dauguma. Prezidentas koordinuoja valdybos darbą ir atstovauja VUPEK kitose organizacijose. Atstovauti 

VUPEK konkrečiu klausimu prezidentas gali deleguoti kitą tikrąjį narį.  


