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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 35 straipsnio 

12 dalimi, Vilniaus universiteto senatas  

n u t a r i a  pakeisti Vilniaus universiteto Senato darbo reglamento, patvirtinto Vilniaus 

universiteto senato 2014 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. S-2014-6-1 „Dėl Vilniaus universiteto senato 

darbo reglamento patvirtinimo“, 44 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „44. Senato posėdis gali būti organizuojamas ir naudojant vaizdo konferenciją ar kitas 

elektronines priemones, jei tam yra techninės galimybės. Jeigu Senato posėdis organizuojamas 

naudojant vaizdo konferenciją ar kitas elektronines priemones, jame turi būti sudarytos sąlygos 

dalyvauti visiems Senato nariams, o atviruose posėdžiuose – taip pat ir darbotvarkės klausimų 

rengėjams, Senato posėdžiuose patariamojo balso teise dalyvaujantiems asmenims ir kitiems 

bendruomenės nariams, kurie apie norą dalyvauti posėdyje ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki 

posėdžio pradžios apie tai informuoja Senato referentą. Dalyvaujančiais posėdyje laikomi tie Senato 

nariai, kurie posėdžio metu yra prisijungę prie elektroninio ryšio priemonės, kuria naudojantis 

organizuojamas posėdis, o tikslų posėdyje dalyvaujančių Senato narių skaičių fiksuoja ir Senato 

posėdžio protokole įrašo Senato referentas. Balsavimai (taip pat ir slapti) vyksta Senato posėdžio 

pirmininko nustatyta tvarka, su kuria posėdžio dalyviai supažindinami prieš balsavimą. 

Organizuojant posėdį naudojant vaizdo konferenciją ar elektroninėmis priemonėmis netaikoma šio 

Reglamento 40 punkto nuostata dėl balsavimo pakeliant ranką, 42 punkto nuostata dėl pareigos 

pasirašyti balsavimo biuletenį, 47, 48 ir 49 punktai“. 
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