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VILNIAUS UNIVERSITETO PROFESORIŲ EMERITŲ KLUBO NUOSTATAI  

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Profesorių emeritų klubas (toliau – PEK) yra Vilniaus universitete (toliau – VU) veikianti visuomeninė 
organizacija, vienijanti profesorius emeritus, kuriems, pasibaigus darbo sutarties su VU laikui, suteiktos galimybės 
toliau būti bendruomenės nariais.  

1.2. PEK veikla grindžiama Didžiąja Europos universitetų chartija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Mokslo ir 
studijų įstatymu, VU Statutu. 

1.3. PEK yra nepolitinė ir pelno nesiekianti organizacija. 

1.4. PEK turi savo emblemą. 

1.5. PEK buveinės adresas: Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva; el. p. emeritai@vu.lt  

2. KLUBO MISIJA 

Sutelkti įvairių padalinių profesorius emeritus intelektualiam bendravimui; skatinti juos drauge puoselėti Alma Mater 
istorinę atmintį, ilgaamžes akademines tradicijas, autonomiją, akademinės etikos normas; prisidėti prie VU strateginio 
veiklos plano įgyvendinimo, VU žinomumo didinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.                                         

3. KLUBO TIKSLAI 

3.1. Dalyvauti, reikšti nuomonę svarstant Lietuvos Respublikai, aukštojo mokslo sistemai, VU aktualius mokslo ir 
studijų klausimus. 

3.2. Prisidėti prie VU mokslo ir studijų būklės gerinimo; doktorantams ir kitiems studentams, jaunesniesiems kolegoms 
perteikti sukauptą ilgametę mokslo tiriamojo ir pedagoginio darbo patirtį. 

3.3. Skatinti PEK narius panaudoti turimą kūrybinį potencialą, tęsti mokslinį darbą, publikuoti jo rezultatus, dalyvauti 
mokslinėse konferencijose ir populiariojoje spaudoje. 

3.4. Rūpintis atsiminimų apie darbą VU rašymu, sukauptos dokumentinės medžiagos, nuotraukų ir kt. išsaugojimu bei 
perdavimu VU Bibliotekos Rankraščių skyriui, muziejams.  

3.5. Bendradarbiauti su VU Rektoratu, Taryba, Senatu, administracijos padalinių ir fakultetų vadovais, megzti ir 
puoselėti ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių profesorių emeritų klubais. 

3. 6. Sudaryti sąlygas klubo nariams ir svečiams neformaliai bendrauti, įdomiai ir prasmingai leisti laisvalaikį. 

3.7. Rūpintis PEK narių socialine gerove, ginti jų garbę ir orumą. 

4. KLUBO VEIKLOS FORMOS 

Susirinkimai, susitikimai, pokalbiai, diskusijos, ekskursijos, nuomonių tyrimas (apklausos), pareiškimų, kreipimųsi 
rašymas, bendravimas su VU vadovybe, Lietuvos ir užsienio PE klubais, rūpinimasis buvusių VU profesorių kapaviečių 
būkle, klubo narių jubiliejų paminėjimai, šventinių sveikinimų siuntimas ir kt. Esant reikalui gali būti naudojamos 
įvairios nuotolinio bendravimo formos ir priemonės. 

 



5. KLUBO NARYSTĖ 

5.1. PEK nariu gali būti kiekvienas VU profesorius emeritas, kuris pritaria klubo misijai, tikslams ir dalyvauja veikloje. 
Narystė remiasi laisvu apsisprendimu ir akademiniu solidarumu. 

5.2. PEK nariai yra tikrieji nariai (toliau – TN) ir asocijuotieji nariai (toliau – AN).  

5.3. TN turi teisę dalyvauti visuose klubo renginiuose, kelti, svarstyti problemas, teikti siūlymus, reikšti nuomonę 
įvairiais klausimais, balsuoti priimant sprendimus, rinkti ir būti išrinkti į klubo Valdybą (toliau – Valdyba). 

5.4. AN gali būti pensinio amžiaus sulaukę iškilūs VU mokslininkai, jeigu juos pakviečia ne mažiau kaip du TN ir 
sulaukia PEK susirinkimo daugumos pritarimo. AN gali naudotis visomis PEK nario teisėmis, išskyrus balsavimo teisę, 
reikšti patariamąją nuomonę. 

6. KLUBO VALDYMAS  

6.1. Aukščiausia PEK institucija – visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kurį šaukia  Valdyba ne rečiau 
kaip kartą per kalendorinius metus. Susirinkimą gali inicijuoti ir 1/3 PEK narių. 

 6.2. Susirinkimas svarsto, keičia, tvirtina PEK nuostatus, priima sprendimus dėl klubo valdymo, veiklos krypčių, 
tvirtina Valdybos pateiktą metinę veiklos ataskaitą ir darbo planą, renka Valdybos narius. Susirinkimo sprendimai 
priimami konsensusu arba atviru balsavimu paprastąja balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia 
pirmininko balsas. Susirinkimo nutarimai laikomi teisėti, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė tikrųjų PEK narių. 

6.3. Laikotarpiu tarp Susirinkimų PEK veiklai vadovauja dvejiems metams, bet ne daugiau kaip dviem kadencijoms, 
renkama 5 asmenų Valdyba. Valdybos įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai ir  Susirinkimui išrinkus naują 
Valdybą. Valdyba renka PEK prezidentą (toliau – Prezidentas). Prezidentas koordinuoja Valdybos darbą, skelbia 
susirinkimus, Valdybos posėdžius ir jiems vadovauja, veikia PEK vardu, atstovauja jo interesams, palaiko ryšius su VU 
Rektoratu, parengia klubo metinės ataskaitos projektą, pasirenka klubo viceprezidentą (toliau – Viceprezidentas), su 
Valdybos nariais sutaria dėl jų veiklos barų. 

6.4. Viceprezidentas esant reikalui pavaduoja Prezidentą, komunikuoja su klubo nariais, mezga ir palaiko ryšius su 
Lietuvos ir užsienio universitetų PE klubais bei VU Taryba. 

6.5. Likusieji Valdybos nariai palaiko ryšius su VU Senatu, administracijos padaliniais, protokoluoja ir virtualiose 
paskyrose archyvuoja Susirinkimų, Valdybos posėdžių ir kitus dokumentus, administruoja klubo lėšas, internetinį 
puslapį, kaupia profesorių emeritų atliekamos mokslinės bei pedagoginės veiklos duomenų bazę ir kt.  

6.6. Valdybos nariui savo noru pasitraukus arba dėl kokių nors priežasčių nebegalint vykdyti savo pareigų, jo veiklos 
sritis, suderinus su Prezidentu, iki Susirinkimo kuruoja kiti nariai. 

7. KLUBO LĖŠOS 

7.1. Finansinė parama PEK veiklai skatinti, gaunama iš VU biudžeto. 

7.2. PEK narių vienkartinės tikslinės rinkliavos. 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

8.1. Šie PEK nuostatai įsigalioja juos patvirtinus visuotiniam Susirinkimui kontaktiniu arba virtualiu būdu ir keičia iki 
šiol galiojusius 2018 m. spalio 11 d. nuostatus. 

8.2. PEK likviduojamas visuotinam Susirinkimui balsų dauguma nutarus nutraukti jo veiklą.  

  
  
  
  
 
 

 


