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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

2.

3.
4.

5.
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Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) nustato Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) tarybos (toliau – Taryba) narių,
kurie renkami Universiteto senato nustatyta tvarka, rinkimų organizavimo taisykles, taip pat
kandidatų į Tarybos narius kėlimo, registravimo, balsavimo už kandidatus, balsų skaičiavimo ir
rinkimų rezultatų nustatymo bei įgaliojimų nutraukimo Vilniaus universiteto statuto 39
straipsnio 19 dalyje nustatytais pagrindais tvarką.
Aprašas priimtas vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu;
2.2. Vilniaus universiteto statutu (toliau – Statutas).
Šis Aprašas nereglamentuoja Tarybos narių įgaliojimų nutraukimo tvarkos kitais nei Statuto 39
straipsnio 19 dalyje nustatytais pagrindais.
Šis Aprašas nereglamentuoja dviejų Tarybos narių, renkamų, vadovaujantis Statuto 39
straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktais, Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka, rinkimų
tvarkos.
Tarybos narių rinkimai grindžiami sąžiningumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo,
viešumo ir skaidrumo principais.
Likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki Tarybos kadencijos pabaigos, Senato pirmininkas
inicijuoja naujos Tarybos sudarymą.
II SKYRIUS
TARYBOS SUDĖTIS, TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TEISĘ TURINTYS ASMENYS

7.
8.

9.

Taryba sudaroma 5 metų kadencijai iš 11 asmenų – Tarybos narių.
Vadovaujantis šiuo Aprašu renkami devyni Tarybos nariai:
8.1. penki Tarybos nariai išrenkami iš kandidatų – Universiteto dėstytojų ir mokslo (meno)
darbuotojų, po vieną Tarybos narį, atstovaujantį vienai iš šių interesų sričių:
8.1.1. humanitarinių mokslų ir studijų bei menų ir meno studijų plėtra;
8.1.2. socialinių mokslų ir studijų plėtra;
8.1.3. sveikatos mokslų ir studijų plėtra;
8.1.4. gyvybės, žemės ir aplinkos mokslų ir studijų plėtra;
8.1.5. fizinių ir technologijos mokslų ir studijų plėtra;
8.2. keturi Tarybos nariai išrenkami iš iškeltų kandidatų – ne Universiteto darbuotojų ar
studentų, po vieną Tarybos narį, atstovaujantį vienai iš šių interesų sričių:
8.2.1. lituanistikos ir kultūros plėtra;
8.2.2. teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų plėtra;
8.2.3. aukštųjų technologijų, susijusių su biomedicinos mokslais, plėtra;
8.2.4. aukštųjų technologijų, susijusių su fiziniais mokslais, plėtra.
Teisę kelti kandidatus į šio Aprašo 8 punkte nurodytus Tarybos narius ir teisę rinkti šio Aprašo
8 punkte nurodytus Tarybos narius, teisę būti keliamu kandidatu į šio Aprašo 8.1 punkte

nurodytus Tarybos narius, taip pat teisę iškelti savo kandidatūrą į šio Aprašo 8.1 punkte
nurodytus Tarybos narius turi kiekvienas Universiteto akademinės bendruomenės narys,
atitinkantis Statuto 12 straipsnio 4 dalies reikalavimus (toliau – Rinkėjas).
III SKYRIUS
RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS
10. Šio Aprašo 8 punkte nurodytų Tarybos narių rinkimus organizuoja ir vykdo Centrinė rinkimų
komisija, kurios funkcijas, teises ir pareigas bei darbo tvarką nustato Senato nutarimu
patvirtinti Centrinės rinkimų komisijos nuostatai ir šis Aprašas.
11. Centrinė rinkimų komisija kamieninio akademinio padalinio vadovo teikimu tvirtina Tarybos
narių rinkimus kamieniniame akademiniame padalinyje organizuojančios kamieninio
akademinio padalinio komisijos (toliau – Kamieninio padalinio rinkimų komisija) sudėtį ir
skiria jos pirmininką. Kamieninio padalinio rinkimų komisija sudaroma iš trijų narių – dviejų
kamieninio akademinio padalinio darbuotojų ir vieno studentų atstovo, paskirto Universiteto
studentų atstovybės nustatyta tvarka.
12. Kamieninio padalinio rinkimų komisijos narys, jeigu jis pageidauja būti kandidatu į Tarybos
narius, prieš pateikdamas dokumentus dėl savo kandidatūros, privalo ne vėliau kaip prieš 10
dienų raštu atsistatydinti iš Kamieninio padalinio rinkimų komisijos nario pareigų, pateikdamas
pareiškimą dėl atsistatydinimo Centrinės rinkimų komisijos pirmininkui. Jeigu Kamieninio
padalinio rinkimų komisijos narys to nepadaro, jis neregistruojamas kandidatu į Tarybos narius
ir Centrinės rinkimų komisijos sprendimu šalinamas iš Kamieninio padalinio rinkimų
komisijos.
13. Kamieninio padalinio rinkimų komisija:
13.1. organizuoja Tarybos narių rinkimus kamieniniame akademiniame padalinyje pagal šiame
Apraše nustatytą Kamieninio padalinio rinkimų komisijos kompetenciją;
13.2. sudaro ir Centrinei rinkimų komisijai pateikia to kamieninio padalinio Rinkėjų į Tarybos
narius iškeltų asmenų arba savo kandidatūrą į Tarybos narius iškėlusių asmenų, dirbančių
tame kamieniniame padalinyje, sąrašus; iš viso sudaromi du į Tarybos narius iškeltų ar
savo kandidatūrą iškėlusių asmenų sąrašai – Universiteto dėstytojų ir mokslo (meno)
darbuotojų sąrašas, jame nurodant, kuriai Aprašo 8.1 punkte nurodytai interesų sričiai
priskirtinas iškeltas ar savo kandidatūrą iškėlęs asmuo, ir ne Universiteto darbuotojų ar
studentų sąrašas, jame nurodant, kuriai Aprašo 8.2 punkte nurodytai interesų sričiai
priskirtinas iškeltas asmuo;
13.3. suskaičiuoja tame kamieniniame akademiniame padalinyje balsavusių Rinkėjų, išskyrus
balsavusiųjų iš anksto, balsus;
13.4. surašo rinkimų kamieniniame akademiniame padalinyje protokolą, kurį pateikia Centrinei
rinkimų komisijai.
IV SKYRIUS
KANDIDATŲ Į TARYBOS NARIUS KĖLIMAS
14. Kandidatu į Tarybos narius gali būti keliamas ir Tarybos nariu gali būti renkamas
nepriekaištingos reputacijos asmuo, kurio veikla liudija, kad jis suvokia Universiteto misiją,
puoselėja Universiteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis Universiteto veiklos kokybe ir turi
žinių, patirties ir gebėjimų, reikalingų Tarybos nario pareigoms vykdyti.
15. Kandidatais į Tarybos narius negali būti keliami ir Tarybos nariais negali būti renkami
Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojai, rektorius, vicerektorius, prorektoriai, kancleris, kamieninių padalinių,
Universiteto filialų, atstovybių, įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose Universitetas

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip po 50 proc. visų juridinio asmens dalyvių
balsų, vadovai ir jų pavaduotojai.
Likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki Tarybos kadencijos pabaigos, Senatas savo
nutarimu viešai paskelbia, kad pradedamas kandidatų į Tarybos narius kėlimas. Tokiame
Senato nutarime, priimtame Senato pirmininko teikimu, be kita ko, turi būti nustatytas
kandidatų į Tarybos narius kėlimo pabaigos laikas ir iškeltų kandidatų į Tarybos narius
registravimo tvarka.
Kandidatus į Tarybos narius turi teisę kelti:
17.1. kiekvienas Rinkėjas;
17.2. kiekvienas Rinkėjas pats turi teisę iškelti savo kandidatūrą.
Kandidatus į Tarybos narius Rinkėjai turi teisę kelti per Senato nustatytą kandidatų į Tarybos
narius kėlimo terminą, pateikdami raštu Kamieninio padalinio rinkimų komisijai atitinkamą
prašymą, kuriame, be kita ko, turi būti nurodyta, kuriai iš Aprašo 8.1 ar 8.2 punktuose išvardytų
interesų sričių atstovaus į Tarybos narius keliamas asmuo. Iškeltas arba savo kandidatūrą į
Tarybos narius iškėlęs asmuo per tris darbo dienas nuo Senato nustatyto kandidatų į Tarybos
narius kėlimo termino pabaigos privalo pateikti Kamieninio padalinio rinkimų komisijai
Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus. Kandidatui į Tarybos narius per nustatytą terminą
dokumentų nepateikus, Kamieninio padalinio rinkimų komisija šio asmens neįtraukia į iškeltų
kandidatų į Tarybos narius sąrašą, kaip numatyta Aprašo 13.2 punkte, ir neteikia šių
kandidatūrų Centrinei rinkimų komisijai.
Kandidatai į Tarybos narius asmeniškai Kamieninio padalinio rinkimų komisijai pateikia:
19.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
19.2. kandidato į Tarybos narius duomenų anketą, parengtą pagal Centrinės rinkimų komisijos
patvirtintą formą. Šioje anketoje, be kita ko, turi būti numatyta skiltis, kurioje kandidatas
į Tarybos narius turi pateikti informaciją, liudijančią, kad jis suvokia Universiteto misiją,
puoselėja Universiteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis Universiteto veiklos kokybe ir
turi žinių, patirties ir gebėjimų, reikalingų Tarybos nario pareigoms eiti bei atstovauti
pasirinktai vienai iš Aprašo 8.1 ar 8.2 nurodytų interesų sričių;
19.3. sutikimą (Aprašo 17.1 punkto atveju) arba prašymą (Aprašo 17.2 punkto atveju)
kandidatuoti į Tarybos narius, parengtą pagal Centrinės rinkimų komisijos patvirtintą
formą. Kandidatas į Tarybos narius, be kita ko, turi nurodyti, kuriai Aprašo 8.1 ar 8.2
punktuose nurodytai interesų sričiai jis atstovaus. Jei kandidatas į Tarybos narius yra
pasiūlytas atstovauti ne vienai interesų sričiai, jis turi pasirinkti tik vieną atstovaujamą
sritį;
19.4. Kandidato į Tarybos narius deklaraciją dėl interesų konflikto atskleidimo (Aprašo
priedas).
Tuo atveju, kai tas pats asmuo iškeliamas kandidatu į Tarybos narius keliuose kamieniniuose
akademiniuose padaliniuose, Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus jis pateikia pasirinkto
Kamieninio akademinio padalinio rinkimų komisijai.
Kamieninio padalinio rinkimų komisija per penkias darbo dienas nuo Senato nustatyto
kandidatų į Tarybos narius kėlimo termino pabaigos sudaro kamieniniame akademiniame
padalinyje iškeltų (savo kandidatūrą iškėlusių) kandidatų į Tarybos narius sąrašus, kaip
numatyta šio Aprašo 13.2 punkte, ir juos pateikia Centrinei rinkimų komisijai.
Kartu su Aprašo 13.2 punkte nurodytais kandidatų į Tarybos narius sąrašais, pasibaigus
kandidatų į Tarybos narius kėlimo terminui, Kamieninio padalinio komisija pateikia visų
kandidatų pateiktus dokumentus Centrinei rinkimų komisijai, kuri juos patikrina ir sprendžia, ar
kandidatai į Tarybos narius atitinka Aprašo 15 punkte nustatytus reikalavimus. Aprašo 15
punkte nustatytų reikalavimų neatitinkantys asmenys neregistruojami kandidatais į Tarybos
narius. Centrinei rinkimų komisijai pateikti dokumentai grąžinami asmeniui, kandidatavusiam į
Tarybos narius, ir nurodomi šio asmens neregistravimo dalyvauti rinkimuose į Tarybos narius
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argumentai. Centrinės rinkimų komisijos sprendimas neregistruoti asmens kandidatu į Tarybos
narius yra galutinis.
Asmenis, atitinkančius Aprašo 15 punkte nustatytus reikalavimus, Centrinė rinkimų komisija
registruoja įtraukdama juos į įregistruotų kandidatų į Tarybos narius sąrašus. Centrinė rinkimų
komisija, atsižvelgdama į kandidatų šio Aprašo 19.3 punkte nustatyta forma pareikštą
nuomonę, įtraukia kandidatą į atitinkamą kandidatų sąrašą pagal šio Aprašo 8.1 ir 8.2
punktuose nurodytas interesų sritis. Centrinė rinkimų komisija sudaro devynis įregistruotų
kandidatų į Tarybos narius sąrašus: penkis kandidatų – Universiteto dėstytojų ir mokslo (meno)
darbuotojų – sąrašus pagal Aprašo 8.1 punkte nurodytas interesų sritis, ir keturis kandidatų – ne
Universiteto darbuotojų ar studentų – sąrašus pagal Aprašo 8.2 punkte nurodytas interesų sritis.
Sudaryti įregistruotų kandidatų sąrašai kartu su šio Aprašo 19.2–19.4 punktuose nurodytais
dokumentais viešai paskelbiami Universiteto bendruomenei likus ne mažiau kaip dviem
mėnesiams iki kadenciją baigiančios Tarybos kadencijos pabaigos.
Centrinė rinkimų komisija turi užtikrinti, kad nuo įregistruotų kandidatų į Tarybos narius sąrašų
paskelbimo dienos iki paskutinės darbo dienos prieš išankstinio balsavimo Tarybos narių
rinkimuose pradžią būtų sudarytos vienodos sąlygos visiems įregistruotiems kandidatams į
Tarybos narius Universiteto internetiniame puslapyje Centrinės rinkimų komisijos
administruojamoje skiltyje skelbti Universiteto bendruomenei kandidatą pristatančią
informaciją laikantis šio Aprašo 5 punkte nustatytų principų.
Kandidatai į Tarybos narius gali atsiimti savo kandidatūras, raštu apie tai informavę Centrinę
rinkimų komisiją, likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki išankstinio balsavimo Tarybos narių
rinkimuose pradžios.
Jei kandidatas į Tarybos narius atsiima savo kandidatūrą ar praranda teisę būti renkamas į
Tarybos narius, Centrinė rinkimų komisija turi atitinkamai pataisyti paskelbtą įregistruotų
kandidatų į Tarybos narius sąrašą ir jį viešai paskelbti Universiteto bendruomenei Universiteto
interneto svetainėje. Centrinė rinkimų komisija užtikrina, kad balsavimo biuleteniuose nurodyta
informacija atitinka rinkimų dieną galiojančius įregistruotų kandidatų į Tarybos narius sąrašus.

V SKYRIUS
BALSAVIMAS, BALSŲ SKAIČIAVIMAS IR RINKIMŲ REZULTATŲ NUSTATYMAS
27. Tarybos narių rinkimų datą ir vietą kamieniniuose akademiniuose padaliniuose nustato ir
skelbia Centrinė rinkimų komisija Universiteto interneto svetainėje ir kamieninių akademinių
padalinių interneto svetainėse likus ne mažiau kaip 15 dienų iki numatytos Tarybos narių
rinkimų dienos.
28. Dėl Rinkėjų, kurie dirba keliuose akademiniuose padaliniuose, ir dėl darbuotojų, kurie užima
Statuto 22 straipsnio 2 dalyje nustatytas ir Tarybos patvirtintas vadovaujamas pareigas,
balsavimo vietos sprendžia Centrinė rinkimų komisija, atsižvelgdama į šių darbuotojų pareikštą
nuomonę.
29. Centrinė rinkimų komisija ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki rinkimų sudaro Rinkėjų
sąrašus pagal kiekvieną Senato nutarimu Universiteto akademiniams padaliniams priskirtą
interesų sritį Tarybos nariams rinkti iš iškeltų kandidatų – Universiteto dėstytojų ir mokslo
(meno) darbuotojų ir Rinkėjų, suskirstytų pagal akademinius padalinius, sąrašą Tarybos
nariams rinkti iš iškeltų kandidatų – ne Universiteto darbuotojų ar studentų.
30. Balsavimas vyksta Senato nutarime nurodytuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose.
31. Aprašo 23 punkte nurodytų sąrašų pagrindu Tarybos narių rinkimams parengiami penkių rūšių
biuleteniai su kandidatų – Universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų – sąrašais pagal
kiekvieną Aprašo 8.1 punkte nurodytą interesų sritį ir keturių rūšių biuleteniai su kandidatų –
ne Universiteto darbuotojų ar studentų – sąrašais pagal kiekvieną Aprašo 8.2 punkte nurodytą
interesų sritį. Balsavimo biuletenių formą nustato Centrinė rinkimų komisija. Kiekvienai
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Kamieninio padalinio rinkimų komisijai pateikiami biuleteniai su kandidatų – Universiteto
dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų – sąrašais pagal Senato nutarime numatytų interesų
sričių priskyrimą akademiniam padaliniui ir 4 rūšių biuleteniai su kandidatų – ne Universiteto
darbuotojų ar studentų – sąrašais.
Balsuojantis Rinkėjas biuletenyje su kandidatų – Universiteto dėstytojų ir mokslo (meno)
darbuotojų – sąrašu atitinkamai pažymi vieną tame sąraše pasirinkto kandidato į Tarybos narius
pavardę, o biuleteniuose su kandidatų – ne Universiteto darbuotojų ar studentų – sąrašais
atitinkamai pažymi po vieną kiekviename biuletenyje pateiktame sąraše pasirinkto kandidato į
Tarybos narius pavardę.
Balsavimas trunka dvi darbo dienas.
Likus penkioms darbo dienoms iki pirmosios Tarybos narių rinkimų dienos, prasideda
išankstinis balsavimas, kuris trunka dvi darbo dienas. Per išankstinį balsavimą Rinkėjas gali bet
kuriam iš Kamieninio padalinio rinkimų komisijos narių pateikti užpildytus balsavimo
biuletenius užklijuotame voke. Užantspauduotus vokus su biuleteniais Kamieninio padalinio
rinkimų komisija saugo ir kiekvienos išankstinio balsavimo dienos pabaigoje perduoda
Centrinei rinkimų komisijai.
Kamieninio padalinio balsavimo patalpoje turi būti balsadėžė, į kurią Rinkėjai meta užpildytus
biuletenius. Kamieninio padalinio rinkimų komisija suskaičiuoja tame kamieniniame
akademiniame padalinyje balsavusių Rinkėjų balsus.
Balsai pagal kiekvieną kandidatų į Tarybos narius sąrašą, nurodytą šio Aprašo 23 punkte,
skaičiuojami atskirai.
Balsavimo biuletenis laikomas negaliojančiu, jei jame nėra pažymėta po vieną kandidato, už
kurį balsuojama, pavardę arba pažymėta daugiau nei nurodyta šio Aprašo 32 punkte, kandidatų,
už kuriuos balsuojama, pavardžių, taip pat jei biuletenis yra sugadintas arba tais atvejais, kai
pagal žymėjimą biuletenyje neįmanoma nustatyti tikrosios Rinkėjo valios. Jeigu žymėjimas
biuletenyje yra neaiškus arba tarp Kamieninio padalinio rinkimų komisijos narių kyla ginčas
dėl biuletenio žymėjimo, klausimą per vieną darbo dieną Centrinės rinkimų komisijos
nuostatuose nustatyta sprendimų priėmimo tvarka išsprendžia Centrinė rinkimų komisija.
Rinkimai į Tarybos narius kiekvienoje iš Aprašo 8.1 punkte nurodytų interesų sričių laikomi
įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai atitinkamai interesų sričiai priskirtų
Universiteto Rinkėjų, o rinkimai renkant Aprašo 8.2 punkte nurodytus Tarybos narius laikomi
įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai visų Universiteto Rinkėjų.
Pakartotinio balsavimo, numatyto Aprašo 42 punkte, atveju netaikomas minimalus dalyvavusių
Rinkėjų skaičius.
Suskaičiavusi balsus (tiek pirmojo, tiek antrojo balsavimo turo, jei jis rengiamas, vadovaujantis
Aprašo 42 punktu) Kamieninio padalinio rinkimų komisija surašo kiekvieno balsavimo turo
protokolą, kuriame nurodo, kiek Rinkėjų balsavo tame kamieniniame akademiniame
padalinyje, kiek balsavimo biuletenių yra galiojančių, kiek balsų surinko kiekvienas kandidatas.
Surašytus protokolus pasirašo Kamieninio padalinio rinkimų komisijos pirmininkas ir ne vėliau
kaip kitą darbo dieną po Tarybos narių rinkimų (arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną po antrojo
balsavimo turo, jei jis rengiamas, vadovaujantis Aprašo 42 punktu) pateikia juos Centrinei
rinkimų komisijai.
Centrinė rinkimų komisija, gavusi Kamieninių padalinių rinkimų komisijų Tarybos narių
rinkimų protokolus, suskaičiuoja visų Rinkėjų balsus pagal šio Aprašo 23 punkte nurodytus
sąrašus, įskaičiuodama ir iš anksto balsavusiųjų balsus, ir nustato:
41.1. po 1 daugiau nei pusę rinkimuose dalyvavusių Rinkėjų (skaičiuojant pagal priskirtą
interesų sritį) balsų surinkusį kandidatą į Tarybos narius iš Universiteto dėstytojų ir
mokslo (meno) darbuotojų sąrašo pagal kiekvieną Aprašo 8.1 punkte nurodytą interesų
sritį;

42.

43.

44.

45.

41.2. po 1 daugiau nei pusę rinkimuose dalyvavusių Rinkėjų balsų surinkusį kandidatą į
Tarybos narius iš ne Universiteto darbuotojų ir studentų sąrašo pagal kiekvieną Aprašo
8.2 punkte nurodytą interesų sritį.
Išrinktais Tarybos nariais laikomi tie kandidatai, kuriuos nustatė Centrinė rinkimų komisija
pagal Aprašo 41 punkte nurodytas taisykles. Dviem ar daugiau kandidatų surinkus daugiausia ir
vienodą balsų skaičių, įvykęs balsavimas laikomas pirmuoju balsavimo turu ir ne vėliau kaip po
septynių dienų po pirmojo balsavimo turo rengiamas antrasis balsavimo turas – pakartotinis
balsavimas, kuriame dalyvauja pirmajame balsavimo ture neišrinkti daugiausia ir vienodai
balsų surinkę kandidatai. Pakartotinis balsavimas (antrasis balsavimo turas) organizuojamas
pagal šiame Apraše numatytas taisykles. Antrajame balsavimo ture į kiekvieną laisvą Tarybos
nario vietą gali pretenduoti ne mažiau kaip du pirmajame balsavimo ture neišrinkti daugiausia
ir vienodai balsų surinkę kandidatai. Išrinktais Tarybos nariais laikomi tie kandidatai, kurie
antrajame balsavimo ture surinko daugiausia balsų. Jei antrajame ture du ar daugiau kandidatų
surenka daugiausiai ir vienodą balsų skaičių, organizuojama tiek papildomų pakartotinių
balsavimų (pakartotiniai balsavimo turai), kol išrenkamas kandidatas, surinkęs daugiausia
balsų.
Centrinė rinkimų komisija registruoja visus išrinktus naujos kadencijos Tarybos narius, viešai
skelbia jų sąrašą ir kiekvieno kandidato į Tarybos narius surinktų balsų skaičių. Centrinės
rinkimų komisijos protokolas su balsavimo rezultatais teikiamas Senato pirmininkui.
Prieš pradėdamas eiti pareigas išrinktasis Tarybos narys iškilmingai perskaito ir pasirašo
Universiteto akademinių apeigų protokole numatytos formos įsipareigojimą Universitetui. Ši
nuostata taikoma ir antrajai iš eilės kadencijai išrinktiems Tarybos nariams. Tarybos narių
įsipareigojimą Universitetui priima Senato pirmininkas.
Jeigu Tarybos narių rinkimuose dalyvavo mažiau Rinkėjų, nei numatyta Aprašo 38 punkte,
rengiami nauji rinkimai į Tarybos narius. Naujiems rinkimams taikomas Aprašo 38 punkte
numatytas Rinkėjų kvorumo reikalavimas.
VI SKYRIUS

TARYBOS NARIŲ ĮGALIOJIMŲ NUTRAUKIMAS STATUTO 39 STRAIPSNIO 19
DALYJE NUSTATYTAIS PAGRINDAIS
46. Tarybos nario įgaliojimai gali būti nutraukti Statuto 39 straipsnio 19 dalyje numatytais
pagrindais Rinkėjų sprendimu. Tuo atveju, kai Tarybos narys nebeatitinka Statuto 39 straipsnio
6 dalyje nustatytų reikalavimų, šio Aprašo 47–52 punktų nuostatos netaikomos.
47. Tarybos nario įgaliojimų nutraukimo procedūrą Statuto 39 straipsnio 19 dalyje numatytais
pagrindais gali inicijuoti bet kuris Rinkėjas, jeigu tokį jo siūlymą paremia ne mažiau kaip 50
Rinkėjų iš tos interesų grupės, kuri ir išrinko tą Tarybos narį, patvirtindami rėmimą savo
parašais, Tarybos pirmininkas, Senatas, Senato pirmininkas ar Universiteto rektorius,
teikdamas šį klausimą svarstyti Centrinei rinkimų komisijai ir kartu nurodydamas argumentus.
48. Centrinė rinkimų komisija per 14 darbo dienų patikrina, ar yra pakankamai Rinkėjų, kurie
remia tokį siūlymą, parašų (tuo atveju, jei jie reikalingi pagal šio Aprašo 47 punktą) ir įvertina,
ar pateiktas siūlymas nėra akivaizdžiai nepagrįstas.
49. Centrinė rinkimų komisija, nusprendusi, kad siūlymas nėra akivaizdžiai nepagrįstas ir surinkta
pakankamai Rinkėjų parašų (tuo atveju, jei jie reikalingi pagal šio Aprašo 47 punktą), ne vėliau
kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Aprašo 47 punkte numatyto siūlymo pateikimo dienos
inicijuoja visų Rinkėjų balsavimą dėl Tarybos nario įgaliojimų nutraukimo. Balsavimas
organizuojamas ir vyksta mutatis mutandis taikant šio Aprašo V skyriaus nuostatas.
50. Centrinė rinkimų komisija privalo sudaryti galimybę Rinkėjams iki balsavimo pradžios
susipažinti su visa su siūlymu nutraukti Tarybos nario įgaliojimus susijusia ir Statuto 39

51.
52.

53.

54.

straipsnio 19 dalyje numatyta vieną iš įgaliojimų nutraukimo pagrindų pagrindžiančia
medžiaga.
Esant poreikiui, Centrinės rinkimų komisijos siūlymu, Senatas gali sudaryti komisiją
aplinkybėms, susijusioms su Statuto 39 straipsnio 19 dalyje numatytomis aplinkybėmis, ištirti.
Sprendimas dėl Tarybos nario įgaliojimų nutraukimo Statuto 39 straipsnio 19 dalies numatytais
pagrindais priimamas, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip pusė visų Rinkėjų. Tarybos nario
įgaliojimai Statuto 39 straipsnio 19 dalyje numatytais pagrindais nutrūksta nuo balsavimo
rezultatų paskelbimo dienos.
Tuo atveju, kai Tarybos narys nebeatitinka Statuto 39 straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų,
Taryba Statuto 39 straipsnio 20 dalyje nustatyta tvarka priima nutarimą, konstatuodama, kad
šio Tarybos nario įgaliojimai pasibaigė.
Į Tarybos nario, kurio įgaliojimai buvo nutraukti Statuto 39 straipsnio 19 dalyje numatytais
pagrindais arba kurio įgaliojimai pasibaigė Statuto 39 straipsnio 18 dalyje numatytais
pagrindais, vietą likusiam Tarybos kadencijos laikotarpiui išrenkamas kitas Tarybos narys
mutatis mutandis taikant Statuto 39 straipsnio ir šio Aprašo nuostatas.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Naujos kadencijos Tarybos nariai turi būti išrinkti likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki
kadenciją baigiančios Tarybos narių kadencijos pabaigos. Išrinkus visus naujos kadencijos
Tarybos narius, jiems iškilmingai perskaičius ir pasirašius įsipareigojimą Universitetui, Senato
pirmininkas nedelsdamas viešai paskelbia naujos kadencijos Tarybos sudėtį.
56. Kadenciją baigiančios Tarybos įgaliojimai pasibaigia, kai naujos kadencijos Taryba susirenka į
pirmąjį posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo kadenciją baigusios
Tarybos kadencijos pabaigos.
____________________

Vilniaus universiteto Tarybos narių
rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo
priedas
Kandidato į Tarybos narius deklaracija dėl interesų konflikto atskleidimo
Aš, ________________________________, siekdamas tapti kandidatu 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. 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, kurios keltų pavojų, kad aš negalėčiau
nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigas kaip Vilniaus universiteto Tarybos narys.
Patvirtinu, kad per rinkimus į Vilniaus universiteto Tarybos narius ar, jei mane išrinks į
Vilniaus universiteto Tarybos narius, – per Tarybos nario kadenciją nustatęs, kad toks interesų
konfliktas yra, atsiranda ar išaiškėja, kad yra, nedelsdamas 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.
Siekdamas tapti kandidatu į Vilniaus universiteto Tarybos narius, taip pat patvirtinu, kad
toliau yra pateikti visi mano ryšiai su juridiniais asmenimis (narystė, pareigos ar kitoks dalyvavimas
juridinio asmens veikloje) per 5 metus iki šios deklaracijos pateikimo:
Juridinis asmuo

Pareigos

Veiklos pobūdis

____________________

____________________

___________________________
___________________________
___________________________

____________________

____________________

___________________________
___________________________
___________________________

____________________

___________________________
___________________________

____________________

___________________________
____________________

____________________

___________________________
___________________________
___________________________

Man yra žinoma, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija bus skelbiama viešai.
Parašas (data ir vieta): _______________
Vardas, pavardė: _______________

