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Aš, AURELIJA ŽVIRBLIENĖ, siekdama tapti kandidate į Vilniaus universiteto tarybos 

narius, patvirtinu, kad atitinku Vilniaus universiteto statute ir Vilniaus universiteto tarybos narių 

rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos apraše įtvirtintus reikalavimus kandidatui į Tarybos 

narius.  

Patvirtinu, kad mano elgesys atitinka Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso 

normas, nesu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažinta padariusi nusikalstamą veiklą, nebuvau 

atleista iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję daugiau 

kaip penkeri metai ir nepiktnaudžiauju alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis 

medžiagomis. 

Taip pat patvirtinu, kad tarp manęs ir Vilniaus universiteto nėra interesų konflikto, t. y. nėra 

priežasčių, susijusių su mano šeima, politine ar pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais ar 

su Vilniaus universitetu turimais bendrais interesais, dėl kurių negalėčiau nešališkai ir objektyviai 

atlikti savo pareigų kaip Vilniaus universiteto tarybos narė. 

Patvirtinu, kad per rinkimus į Vilniaus universiteto tarybos narius ir, jei mane išrinks, 

būdama Vilniaus universiteto tarybos nare, aptiksiu, kad toks interesų konfliktas yra, atsiranda ar 

išaiškėja, nedelsdama apie jį pranešiu Vilniaus universiteto Centrinei rinkimų komisijai arba 

Vilniaus universiteto tarybai (interesų konfliktui kilus ar išaiškėjus kadencijos laikotarpiu), o jei 

interesų konflikto faktas pasitvirtins, atsistatydinsiu iš Vilniaus universiteto tarybos nario pareigų. 

Siekdama tapti kandidate į Vilniaus universiteto tarybos narius taip pat patvirtinu, kad toliau 

yra pateikti visi mano ryšiai su juridiniais asmenimis
1
 per 5 metus iki šios deklaracijos pateikimo: 

 

Juridinio asmens pavadinimas Pareigos Veiklos pobūdis 

Lietuvos biotechnologų asociacija 

(LBTA) 

narė Moku LBTA fizinio nario mokestį, 

dalyvauju LBTA renginiuose 

Lietuvos imunologų draugija 

(LID) 

tarybos narė Moku LID nario mokestį, dalyvauju LID 

renginiuose, prisidedu prie jų organizavimo 

Lietuvos biochemikų draugija 

(LBD) 

valdybos narė Moku LBD nario mokestį, dalyvauju LBD 

renginiuose, prisidedu prie jų organizavimo 

UAB Profarma - Mano vyras Gintautas Žvirblis turi įmonės 

UAB Profarma akcijų  

 

Man yra žinoma, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija bus skelbiama viešai. 

  Aurelija Žvirblienė 
                  (parašas)              (vardas ir pavardė) 

                                            
1
 Ryšiai su juridiniais asmenimis suprantami taip, kaip jie apibūdinami Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 

5 d. sprendimu Nr. KS84 patvirtintose Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėse.  


