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Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 32 straipsnio 1 dalimi ir 33 straipsnio 1 dalies 
32 punktu bei atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto statuto 28 straipsnio 5 dalį, Vilniaus universiteto 
senatas  

n u t a r i a: 

1. Patvirtinti Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų 
tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama). 

2. Vykdant kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimus, kol Vilniaus universiteto 
statuto nustatyta tvarka bus patvirtinti nauji Vilniaus universiteto statute nustatytus reikalavimus 
atitinkantys kamieninio akademinio padalinio nuostatai: 

2.1. nustatyti, kad netaikomi Aprašo 12 ir 14 punktuose nustatyti terminai, o kandidatų į 
kamieninio akademinio padalinio tarybą kėlimo terminas negali būti trumpesnis nei 15 
kalendorinių dienų; 
2.2. nustatyti, kad kamieninio akademinio padalinio taryba renkama pagal Statuto 28 
straipsnio 3 dalyje nurodytas minimalias atstovavimo kvotas; remdamasi šiomis kvotomis, 
kadenciją baigianti kamieninio akademinio padalinio taryba patvirtinta konkrečius į tarybą 
renkamų profesorių ir vyriausiųjų mokslo (meno) darbuotojų, docentų ir vyresniųjų mokslo 
(meno) darbuotojų bei studentų deleguojamų atstovų skaičius; bendras naujos tarybos narių 
skaičius turi likti toks pat, kaip kadenciją baigiančios tarybos narių skaičius;  



2.3. rekomenduoti kamieninio akademinio padalinio tarybos rinkimus vykdyti tos pačios 
sudėties kamieninio akademinio padalinio rinkimų komisijai, kaip ir vykdant rinkimus į 
Vilniaus universiteto tarybą. 
3. Pripažinti netekusia galios Vilniaus universiteto 2009 m. gegužės 14 d. Senato komisijos 

posėdyje (protokolas Nr. SK-2009-6) patvirtintą Fakultetų tarybų rinkimų tvarką. 
 

 

Senato pirmininkė                           prof. Dainora Pociūtė-Abukevičienė 



PATVIRTINTA 
Vilniaus universiteto Senato 
2014 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. S-2014-11-2 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO KAMIENINI Ų AKADEMINI Ų PADALINI Ų TARYBŲ 
NARIŲ RINKIM Ų TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimo tvarkos 
aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) kamieninių 
akademinių padalinių (toliau – Padaliniai)  tarybų (toliau – Padalinių tarybos) narių rinkimų vykdymo 
bendruosius reikalavimus, išskyrus Universiteto studentų atstovų į Padalinių tarybas rinkimų ar 
skyrimo tvarką. Studentų atstovų į Padalinių tarybas rinkimų ar skyrimo tvarką nustato Vilniaus 
universiteto studentų atstovybė. Padalinių nuostatuose Aprašo taisyklės gali būti detalizuojamos, 
tačiau tai turi būti daroma nepažeidžiant Aprašo nuostatų. 

2. Padalinių tarybų narių rinkimai grindžiami nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, 
viešumo, akademinės laisvės ir skaidrumo principais. 

3. Rinkti Padalinio tarybos narius turi teisę Vilniaus universiteto statuto (toliau – Statutas) 12 
straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys Padalinio dėstytojai ir mokslo (meno) 
darbuotojai (toliau – Padalinio rinkėjai). 

4. Padalinių tarybos sudaromos ketveriems metams. Dėl Universiteto vidinių organizacinių 
darinių reformos ar kitų svarbių priežasčių Senatas gali pratęsti Padalinio tarybos įgaliojimų 
laikotarpį iki vienų metų. 

 

II SKYRIUS 

TARYBOS SUDĖTIS  

 

5. Padalinio tarybą sudaro ne mažiau kaip dešimt ir ne daugiau kaip trisdešimt narių. 
Konkretus Padalinio tarybos narių skaičius nustatomas Padalinio nuostatuose. 

6. Vienintelis Padalinio tarybos narys pagal pareigas yra Padalinio vadovas. Padalinio 
vadovas negali būti Tarybos pirmininku. 

7. Ne mažiau kaip penktadalis Padalinio tarybos narių turi būti Padalinyje dirbantys 
profesoriai ir / ar  vyriausieji mokslo (meno) darbuotojai, ne mažiau kaip penktadalis – docentai ir / ar 
vyresnieji mokslo (meno) darbuotojai, ne mažiau kaip penktadalis – studentų atstovai. Padalinio 
nuostatuose gali būti numatyta, kad Padalinio tarybos nariais gali būti renkami ir kiti Padalinio 
darbuotojai – akademinės ir neakademinės bendruomenės nariai bei Padalinio socialinių partnerių 
atstovai. Padalinio nuostatuose nustatomi konkretūs šiame punkte išvardintų grupių atstovų Padalinio 
taryboje skaičiai. Padalinio nuostatuose taip pat gali būti apibrėžtos Apraše nustatytoms taisyklėms 



neprieštaraujančios papildomos nuostatos dėl Padalinio šakinių padalinių atstovavimo Padalinio 
taryboje.  

8. Tarybos nariu negali būti renkamas Kamieninio akademinio padalinio rinkimų komisijos 
narys. 
 

III SKYRIUS 

PADALINIO TARYBOS RINKIM Ų ORGANIZAVIMAS 

 

9. Padalinio tarybos rinkimus organizuoja ir vykdo Kamieninio akademinio padalinio 
rinkimų komisija (toliau – Padalinio rinkimų komisija). 

10. Centrinė rinkimų komisija Padalinio vadovo teikimu tvirtina Padalinio rinkimų komisijos 
sudėtį ir skiria jos pirmininką. Padalinio rinkimų komisija sudaroma iš trijų narių,  kurių vienas narys 
yra studentų atstovas. 

11. Padalinio rinkimų komisija: 
11.1. nustato ir skelbia Padalinio tarybos rinkimų datą; 
11.2. nustato ir skelbia kandidatų į Padalinio tarybą kėlimo terminus; 
11.3. sudaro ir skelbia kandidatų į Padalinio tarybos narius sąrašus; 
11.4. sudaro ir skelbia Padalinio rinkėjų sąrašus; 
11.5. parengia balsavimo biuletenius; 
11.6.  suskaičiuoja Padalinio rinkėjų balsus (įskaitant iš anksto balsavusiųjų balsus) ir surašo 
balsų skaičiavimo protokolus; 
11.7. nustato ir skelbia išrinktus asmenis į Padalinio tarybą; 
11.8. vykdo pakartotinį balsavimą ir papildomus rinkimus; 
11.9. vykdo kitas Apraše numatytas funkcijas. 

 

IV SKYRIUS 

KANDIDAT Ų Į PADALINIO TARYBOS NARIUS K ĖLIMAS IR REGISTRAVIMAS 

 
12. Likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki Padalinio tarybos kadencijos pabaigos 

Padalinio rinkimų komisija Padalinio interneto svetainėje viešai skelbia Padalinio tarybos rinkimų 
datą, kandidatų į Padalinio tarybą kėlimo terminą ir Padalinio rinkėjų sąrašus. 

13. Rinkimų datos paskelbimas yra ir oficiali kandidatų į Padalinio tarybos narius kėlimo 
pradžia. 

14. Kandidatų į Padalinio tarybą kėlimo terminas negali būti trumpesnis nei 30 kalendorinių 
dienų ir ne ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos. Pasibaigus Kandidatų į Padalinio tarybą kėlimo 
terminui, kandidatai neregistruojami ir neįtraukiami į Apraše numatytus kandidatų sąrašus. 

15. Teisę kelti kandidatus ar išsikelti į Padalinio tarybos narius turi kiekvienas Padalinio 
rinkėjas. Tuo tikslu Padalinio rinkėjas ar Padalinio rinkėjų grupė teikia raštišką pasiūlymą Padalinio 
rinkimų komisijai. Kiekvieną keliamą kandidatą, atitinkantį Apraše ir Padalinio nuostatuose 
nustatytus reikalavimus, registruoja Padalinio rinkimų komisija ir įtraukia į vieną iš kandidatų sąrašų: 

15.1. Padalinyje dirbančių profesorių ir / ar  vyriausiųjų mokslo (meno) darbuotojų; 
15.2. Padalinyje dirbančių docentų ir / ar vyresniųjų mokslo (meno) darbuotojų; 
15.3. kitų Padalinio akademinės bendruomenės narių; 



15.4. kitų Padalinio darbuotojų (ne akademinės bendruomenės narių); 
15.5. Padalinio socialinių partnerių atstovų. 
16. Tais atvejais, kai Padalinio nuostatuose nėra numatyta, kad Padalinio tarybos nariais gali 

būti Aprašo 15.3 ir / ar 15.4 ir / ar 15.5 punktuose nurodyti Padalinio darbuotojai ir / ar Padalinio 
socialinių partnerių atstovai, kandidatų į Padalinio tarybą sąrašų skaičius atitinkamai mažinamas. 

17. Kandidatas į Padalinio tarybos narius gali atsiimti savo kandidatūrą raštu apie tai 
informavęs Padalinio rinkimų komisiją ne vėliau nei likus vienai darbo dienai iki išankstinio 
balsavimo pradžios. Tokiu atveju nedelsiant atnaujinama viešai skelbiama informacija apie 
kandidatus į Padalinio tarybos narius. 

 

V SKYRIUS 

BALSAVIMAS, BALS Ų SKAIČIAVIMAS IR RINKIM Ų REZULTAT Ų NUSTATYMAS  

 

18. Padalinio tarybos narių rinkimai vyksta vieną darbo dieną Padalinio rinkimų komisijos 
nustatyta data. Padalinio tarybos narių rinkimams reikalingas materialines sąlygas užtikrina Padalinio 
vadovas. 

19. Padalinio tarybos narių rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo ne mažiau kaip 
du trečdaliai Padalinio rinkėjų. 

20. Padalinio rinkimų komisija sudaro sąlygas balsuoti iš anksto. Tokiu atveju, likus ne 
mažiau kaip vienai darbo dienai iki pirmos Padalinio tarybos narių rinkimų dienos, bet kuriam iš 
Padalinio rinkimų komisijos narių užklijuotame voke pateikiamas iš anksto balsavusio asmens 
užpildytas balsavimo biuletenis. Vokus su balsavimo biuleteniais Padalinio rinkimų komisija 
atplėšia, kai skaičiuoja rinkimų metu gautus balsus, iš anksto balsavusiųjų balsai pridedami prie 
bendro balsų skaičiaus. 

21. Padalinio tarybos narių rinkimai vyksta slaptai balsuojant Padalinio rinkimų komisijos 
parengtuose balsavimo biuleteniuose pagal kiekvieną Aprašo 15 punkte nurodytą sąrašą. Padalinio 
rinkėjas turi tiek balsų, kiek yra renkamų Padalinio tarybos narių. Turimų balsų pagal kiekvieną 
Aprašo 15 punkte nurodytą sąrašą skaičius yra lygus Padalinio nuostatuose nustatytam atitinkamos 
grupės atstovų Padalinio taryboje skaičiui. 

22. Padalinio balsavimo patalpoje turi būti balsadėžė. Užpildytus balsavimo biuletenius 
Padalinio rinkėjai meta į balsadėžę. 

23. Suskaičiavusi balsus Padalinio rinkimų komisija surašo balsų skaičiavimo protokolą ir 
nurodo, kiek Padalinio rinkėjų dalyvavo rinkimuose, ar rinkimai laikomi įvykusiais, kiek balsavimo 
biuletenių yra galiojančių ir kiek balsų gavo kiekvienas iš kandidatų. 

24. Laimėjusiais pagal kiekvieną Aprašo 15 punkte nurodytą sąrašą laikomi kandidatai, už 
kuriuos balsavo ne mažiau kaip pusė rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. 

25. Neįvykus Padalinio tarybos narių rinkimams, ne vėliau kaip po septynių kalendorinių 
dienų organizuojamas pakartotinis balsavimas. Pakartotinio balsavimo atveju negalimas išankstinis 
balsavimas. Apie pakartotinį balsavimą skelbiama Padalinio interneto svetainėje ne vėliau kaip likus 
keturioms dienoms iki pakartotinio balsavimo. Pakartotinio balsavimo metu balsuojama už tuos 
Aprašo 15 punkte nurodytų sąrašų kandidatus, kurie nebuvo išrinkti pirmuoju balsavimu. Padalinio 
rinkėjo turimų balsų pagal kiekvieną Aprašo 15 punkte nurodytą sąrašą skaičius yra lygus per pirmąjį 
balsavimą neišrinktų atitinkamos grupės atstovų Padalinio taryboje skaičiui. Per pakartotinį 



balsavimą laimėjusiais pagal kiekvieną Aprašo 15 punkte nurodytą sąrašą laikomi kandidatai, už 
kuriuos balsavo daugiausia ir ne mažiau kaip ketvirtadalis rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. 

26. Pasibaigus balsavimui padalinio rinkimų komisija nedelsdama suskaičiuoja balsus ir 
patvirtina balsavimo rezultatus pasirašydama balsų skaičiavimo protokolą. Ne vėliau kaip kitą  dieną 
po pasibaigusių rinkimų, išrinktų Padalinio tarybos narių sąrašą Padalinio vadovas skelbia Padalinio 
interneto svetainėje. Padalinio tarybos rinkimų rezultatai, ne vėliau kaip per tris dienas nuo jų 
paskelbimo šio punkto nustatyta tvarka, suinteresuotų asmenų gali būti skundžiami Centrinei rinkimų 
komisijai, kuri ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų išnagrinėjusi skundą gali rinkimų rezultatus 
palikti nepakeistus arba pripažinti rinkimus visiškai ar iš dalies negaliojančiais. Pripažinus rinkimus 
visiškai ar iš dalies negaliojančiais, Padalinyje organizuojami pakartotiniai visos tarybos ar atskirų 
jos narių rinkimai. Centrinės rinkimų komisijos sprendimas dėl pateikto skundo yra galutinis. 

27. Naujos kadencijos Padalinio taryba gali pradėti veiklą, jei yra išrinkta ne mažiau kaip du 
trečdaliai jos narių, tačiau Padalinio tarybos sudarymas turi būti tęsiamas, kol bus išrinkti (paskirti) 
visi jos nariai. Tokiais atvejais organizuojami papildomi rinkimai mutatis mutandis taikant Apraše 
nustatytas rinkimų organizavimo taisykles. 

 

VI SKYRIUS 

PADALINIO TARYBOS NARI Ų ĮGALIOJIM Ų PASIBAIGIMAS IR ĮGALIOJIM Ų 
ATŠAUKIMO TVARKA 

 

28. Padalinio tarybos nario įgaliojimai pasibaigia: 
28.1. pasibaigus Padalinio tarybos kadencijai; 
28.2. nutraukus darbo santykius su Universitetu; 
28.3. Padalinio tarybos nariui atsistatydinus; 
28.4. pasibaigus ar nutrūkus Padalinio tarybos nario – Padalinio vadovo – kadencijai; 
28.5. nutraukus Padalinio tarybos nario įgaliojimus. 
29. Padalinio tarybos narys gali atsistatydinti įteikdamas rašytinį pareiškimą Centrinei 

rinkimų komisijai ir pranešdamas kitiems Padalinio tarybos nariams.  
30. Padalinio tarybos nario įgaliojimai gali būti nutraukti Padalinio rinkėjų sprendimu. 

Padalinio tarybos nario įgaliojimų nutraukimo procedūrą gali inicijuoti Padalinio tarybos 
pirmininkas, Padalinio vadovas, Universiteto rektorius ar bet kuris Padalinio rinkėjas, jeigu tokį 
Padalinio rinkėjo siūlymą paremia ne mažiau kaip dešimtadalis Padalinio rinkėjų, patvirtindami 
rėmimą savo parašais. Sprendimas dėl Padalinio tarybos nario įgaliojimų nutraukimo priimamas 
slaptu balsavimu mutatis mutandis taikant Apraše nustatytų Padalinio tarybos narių rinkimų 
procedūrų ir jei tokiam sprendimui pritarė ne mažiau kaip pusė Padalinio rinkėjų. 

31. Padalinio tarybos nariui atsistatydinus ar kitais pagrindais nutrūkus jo įgaliojimams,  į jo 
vietą Padalinio tarybos kadencijos laikotarpiui organizuojami Tarybos nario rinkimai mutatis 
mutandis laikantis Apraše nustatytų reikalavimų. Šis reikalavimas netaikomas jei iki Padalinio 
tarybos kadencijos pabaigos liko mažiau nei šeši mėnesiai ir jei nebus pažeistas Aprašo 29 punkte 
nustatytas minimalus reikalavimas Padalinio tarybos narių skaičiui. 

 
 
 



VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
32. Išimtiniais atvejais, kai dėl svarbių priežasčių Padalinio tarybos rinkimai neįvyko ar 

nebuvo organizuoti, Senatas gali pratęsti Padalinio tarybos narių įgaliojimus, bet ne ilgesniam nei 
vienų metų laikotarpiui. 

33. Kadenciją baigiančios Padalinio tarybos įgaliojimai pasibaigia, kai naujos kadencijos 
Padalinio taryba susirenka į pirmąjį posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų 
nuo Padalinio tarybos rinkimų rezultatų paskelbimo Aprašo 26 punkte nustatyta tvarka. Pirmajame 
naujos kadencijos Padalinio tarybos posėdyje išrenkamas Padalinio tarybos pirmininkas. 

____________________ 

 


