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VILNIAUS UNIVERSITETO SENATO NARIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus universiteto senato narių rinkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) senato (toliau – Senatas) narių, atstovaujančių 

socialinių, humanitarinių mokslų ir menų bei biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų 

sritims, rinkimų tvarką. 

2. Aprašas priimtas vadovaujantis Vilniaus universiteto statutu (toliau – Statutas).  

3. Aprašas nereglamentuoja Vilniaus universiteto studentų atstovybės (toliau – Studentų 

atstovybė) renkamų (skiriamų) narių rinkimo (skyrimo) į Senatą tvarkos. Studentų atstovų rinkimo 

(skyrimo) į Senatą ir atšaukimo iš Senato tvarką nustato Studentų atstovybė. 

4. Senato narių rinkimai grindžiami nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo, 

akademinės laisvės bei skaidrumo principais. 
 

II SKYRIUS 

SENATO SUDĖTIS, SENATO NARIŲ RINKIMŲ TEISĘ TURINTYS DARBUOTOJAI  
 

5. Senato sudėtį, sudarymo terminus ir principus nustato Statutas.  

6. Naujos kadencijos Senato nariai turi būti išrinkti likus ne mažiau kaip mėnesiui iki 

kadenciją baigiančio Senato kadencijos pabaigos. 

7. Senato narių rinkimų teisę turi kiekvienas Universiteto dėstytojas ir mokslo (meno) 

darbuotojas, atitinkantis Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus (toliau – Rinkimų 

teisę turintys darbuotojai). Rinkimų teisę turinčiais darbuotojais yra laikomi dėstytojai ir mokslo 

(meno) darbuotojai, dirbantys Universitete pagal neterminuotas darbo sutartis arba ne trumpiau 

kaip 3 metus nepertraukiamai dirbantys Universitete (įskaitant atvejus, kai pertrauka darbe už 

paskutiniuosius 3 metus neviršija 1 mėnesio tarp šių sutarčių) pagal terminuotas darbo sutartis ne 

mažiau kaip 1/2 Universiteto teisės aktuose nustatytos darbo laiko normos (ne mažiau kaip pusę 

etato) sumuojant bendrą su Universitetu sudarytose darbo sutartyse sulygtą darbo laiką. Į 

nepertraukiamą darbą įskaičiuojamas ir laikas, kai dėstytojai ir mokslo (meno) darbuotojai užėmė 

Statuto 22 straipsnio 2 dalyje nustatytas ir Universiteto tarybos patvirtintas vadovaujamas pareigas 

ar kitas dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo pareigas pagal neterminuotas darbo sutartis. Į šiame 

punkte numatytą darbo laiką Universitete neįskaičiuojamas laikas, dirbtas Universiteto ligoninėse 

ir kitose Universiteto įsteigtose įstaigose, įmonėse ir organizacijose. 

8. Teisę būti renkamam Senato nariu turi kiekvienas rinkimų teisę turintis Universiteto 

darbuotojas, išskyrus Statuto 34 straipsnio 5 dalyje ir kitas Statute nustatytas išimtis. 

9. Likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki Senato kadencijos pabaigos, Senato sudaryta 

Universiteto centrinė rinkimų komisija (toliau – Centrinė rinkimų komisija) sudaro ir patvirtina 

Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, suskirstytų pagal kamieninius akademinius padalinius, sąrašą.   
 

III SKYRIUS 

CENTRINĖ RINKIMŲ KOMISIJA IR  KAMIENINIO AKADEMINIO PADALINIO 

RINKIMŲ KOMISIJA 
 

10. Senato narių rinkimus organizuoja ir vykdo Centrinė rinkimų komisija, kurios 

funkcijas, teises ir pareigas bei darbo tvarką nustato Senato nutarimu patvirtinti Centrinės rinkimų 

komisijos nuostatai. Centrinė rinkimų komisija taip pat priima sprendimus su šio Aprašo nuostatų 

aiškinimu ir taikymu susijusiais klausimais.  

11. Centrinė rinkimų komisija kamieninio akademinio padalinio vadovo teikimu tvirtina 

Senato narių rinkimus kiekviename kamieniniame akademiniame padalinyje organizuojančios 



kamieninio akademinio padalinio komisijos (toliau – Kamieninio padalinio rinkimų komisija) 

sudėtį. Kamieninio padalinio rinkimų komisija sudaroma iš 3 narių – 2 kamieninio akademinio 

padalinio darbuotojų ir 1 studentų atstovo, skiriamo Universiteto studentų atstovybės nustatyta 

tvarka. 

12. Centrinės rinkimų komisijos ar Kamieninio padalinio rinkimų komisijos narys, jeigu 

jis pageidauja būti kandidatu į Senato narius, prieš pateikdamas dokumentus dėl savo kandidatūros 

privalo ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu atsistatydinti iš Centrinės rinkimų komisijos ar 

Kamieninio padalinio rinkimų komisijos nario pareigų, pateikdamas pareiškimą dėl 

atsistatydinimo Centrinės rinkimų komisijos pirmininkui. Jeigu Centrinės rinkimų komisijos ar 

Kamieninio padalinio rinkimų komisijos narys to nepadaro, jis neregistruojamas kandidatu į 

Senato narius ir šalinamas atitinkamai iš Centrinės rinkimų komisijos ar Kamieninio padalinio 

rinkimų komisijos. Nutarimą dėl Centrinės rinkimų komisijos nario pašalinimo priima Senatas, o 

dėl Kamieninio padalinio rinkimų komisijos nario pašalinimo sprendžia Centrinė rinkimų 

komisija.   

13. Kamieninio padalinio rinkimų komisija: 

13.1. vykdo Senato narių rinkimus kamieniniame akademiniame padalinyje pagal Apraše 

nustatytą kompetenciją; 

13.2. sudaro kamieniniame akademiniame padalinyje iškeltų kandidatų į Senato narius 

sąrašą ir pateikia jį Centrinei rinkimų komisijai tvirtinti; 

13.3.  suskaičiuoja kamieniniame akademiniame padalinyje balsavusiųjų balsus 

pridėdama ir iš anksto balsavusiųjų balsus; 

13.4. surašo balsų skaičiavimo kamieniniame akademiniame padalinyje protokolą, 

kuriame nustato išrinktais į Senatą laikomus asmenis, ir pateikia jį Centrinei rinkimų komisijai 

registruoti. 
 

IV SKYRIUS 

KANDIDATŲ Į SENATO NARIUS KĖLIMAS 
 

14. Teisę kelti kandidatus į Senato narius turi: 

14.1. Rinkimų teisę turintys darbuotojai (savo ar kito Rinkimų teisę turinčio darbuotojo 

kandidatūrą jo sutikimu ); 

14.2. kamieninio akademinio padalinio šakinis akademinis padalinys savo Rinkimų teisę 

turinčių darbuotojų susirinkimuose. 

15. Apie kandidatų į Senato narius kėlimo pradžią ir pabaigą paskelbia Centrinė rinkimų 

komisija Universiteto interneto svetainėje ir kamieninių akademinių padalinių interneto 

svetainėse.  

16. Kandidatai į Senato narius keliami konkrečiame kamieniniame akademiniame 

padalinyje ir įrašomi į atitinkamo kamieninio akademinio padalinio kandidatų į Senato narius 

sąrašą per Centrinės rinkimų komisijos nustatytą kandidatų į Senato narius kėlimo terminą 

kreipiantis raštu į Kamieninio padalinio rinkimų komisiją.  

17. Kamieninio padalinio rinkimų komisija per 2 darbo dienas po Centrinės rinkimų 

komisijos nustatyto kandidatų į Senato narius kėlimo termino pabaigos sudaro ir pateikia Centrinei 

rinkimų komisijai tame kamieniniame padalinyje iškeltų kandidatų į Senato narius sąrašą. 

18. Centrinė rinkimų komisija registruoja kandidatus į Senato narius ir sprendžia dėl 

kandidatų atitikimo nustatytiems reikalavimams. Jei kandidatas neatitinka nustatytų reikalavimų 

ar neturi teisės būti renkamas į Senatą, Centrinė rinkimų komisija atsisako registruoti kandidatą, 

nurodydama neregistravimo dalyvauti rinkimuose į Senato narius motyvus.  

19. Įregistruotų atskirų kamieninių akademinių padalinių kandidatų į Senato narius sąrašą 

Kamieninio padalinio rinkimų komisija skelbia to kamieninio akademinio padalinio interneto 

svetainėje likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki kadenciją baigiančio Senato įgaliojimų pabaigos. 

Visuose Universiteto kamieniniuose akademiniuose padaliniuose iškeltų kandidatų į Senato narius 

sąrašą Centrinė rinkimų komisija viešai paskelbia Universiteto bendruomenei Universiteto 

interneto svetainėje likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki kadenciją baigiančio Senato įgaliojimų 

pabaigos. 



20. Centrinė rinkimų komisija turi užtikrinti, kad nuo įregistruotų kandidatų į Senato 

narius sąrašų paskelbimo dienos iki paskutinės darbo dienos prieš išankstinio balsavimo Senato 

narių rinkimuose pradžią (agitaciniu laikotarpiu) būtų sudarytos vienodos sąlygos visiems 

įregistruotiems kandidatams į Senato narius Universiteto interneto svetainėje Centrinės rinkimų 

komisijos administruojamoje skiltyje skelbti Universiteto bendruomenei kandidatą pristatančią 

informaciją laikantis šio Aprašo 4 punkte nustatytų principų. Agitaciniu laikotarpiu Kamieninių 

akademinių padalinių rinkimų komisijos organizuoja kandidatų į Senato narius debatus, o patys 

kandidatai ar juos iškėlę asmenys gali vykdyti kitokią šio Aprašo 4 punkte nustatytiems principams 

neprieštaraujančią agitacinę veiklą. Kamieninių akademinių padalinių administracijos turi sudaryti 

sąlygas vykdyti kandidatų į Senato narius debatus. 

21. Agitacine veikla, prieštaraujančia šio Aprašo 4 punkte nustatytiems principams, be 

kita ko, laikytina kamieninių ir šakinių akademinių padalinių vadovų ar jų pavaduotojų, 

kamieninių akademinių padalinių tarybų pirmininkų asmeninis agitavimas už konkretų kandidatą, 

kandidatų agitacinės medžiagos pateikimas padalinio bendruomenei nevienodomis sąlygomis, šios 

medžiagos rengimas, keitimas ar ribojimas padalinio administracijos iniciatyva, nevienodų sąlygų 

kandidatų susitikimams su padalinio bendruomene sudarymas, informacijos apie kandidatus ir 

susitikimus su jais pateikimas padalinio bendruomenei skirtingomis sąlygomis ir tvarka. 

22. Kandidatai į Senato narius gali atsiimti savo kandidatūras, apie tai raštu informavę 

Kamieninio padalinio rinkimų komisiją ir Centrinę rinkimų komisiją likus ne mažiau kaip 48 

valandoms iki išankstinio balsavimo Senato narių rinkimuose pradžios.  

23. Jei kandidatas į Senato narius atsiima savo kandidatūrą, Centrinė rinkimų komisija turi 

atnaujintą kandidatų į Senato narius sąrašą viešai paskelbti Universiteto bendruomenei 

Universiteto interneto svetainėje ir kiekvieno kamieninio akademinio padalinio interneto 

svetainėje. Jei kandidatas į Senato narius atsiima savo kandidatūrą po to, kai yra atspausdinti 

balsavimo biuleteniai, Centrinė rinkimų komisija užtikrina, kad jie būtų atitinkamai pataisyti ir 

naujai atspausdinti. Atitinkamai balsavimo biuleteniai turi būti pataisyti bei naujai atspausdinti ir 

tais atvejais, kai iki Senato narių rinkimų dienos pasibaigia darbo sutartis su kandidatu į Senato 

narius ar kandidatas į Senato narius miršta. 
 

V SKYRIUS 

SENATO NARIŲ RINKIMŲ TVARKA 
 

24. Senato narių rinkimų datą, laiką ir vietą kamieniniuose akademiniuose padaliniuose 

skelbia Centrinė rinkimų komisija Universiteto interneto svetainėje ir kiekvieno kamieninio 

akademinio padalinio interneto svetainėje likus ne mažiau kaip 15 dienų iki numatytos Senato 

narių rinkimų dienos. Senato narių rinkimai vyksta 3 darbo dienas. 

25. Rinkimų teisę turintys darbuotojai balsuoja tame kamieniniame akademiniame 

padalinyje, kuriame dirba. Dėl Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, kurie dirba keliuose 

kamieniniuose akademiniuose padaliniuose, bei 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.  

26. Senato narių rinkimai kamieniniame akademiniame padalinyje laikomi įvykusiais, jei 

juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai Rinkimų teisę turinčių darbuotojų. Šis reikalavimas 

netaikomas pakartotinio balsavimo atveju. Pakartotinis balsavimas kamieniniame akademiniame 

padalinyje laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo ne mažiau kaip penktadalis Rinkimų teisę turinčių 

darbuotojų. 

27. Senato narių rinkimai vyksta slaptai. Senato nariams išrinkti parengiamas balsavimo 

biuletenis balsuoti už kandidatus į to kamieninio akademinio padalinio, kuriame vyksta rinkimai, 

renkamus atstovus į Senatą. 

28. Kiekvienam Rinkimų teisę turinčiam darbuotojui prieš balsavimą pateikiamas vienas 

šio Aprašo 27 punkte nurodytas balsavimo biuletenis. 

29. 32 Senato nariai išrenkami kamieniniuose akademiniuose padaliniuose Rinkimų teisę 

turintiems darbuotojams balsuojant už konkrečiame kamieniniame akademiniame padalinyje 

iškeltus kandidatus. Konkretus kiekviename kamieniniame akademiniame padalinyje renkamų 

Senato narių skaičius nustatomas Senato nutarimu. 



30. Kamieninio padalinio rinkimų komisija gali sudaryti sąlygas balsuoti iš anksto. Tokiu 

atveju iš anksto balsuoti norintis asmuo kreipiasi į padalinio, į kurio rinkėjų sąrašą yra įtrauktas, 

Kamieninio padalinio rinkimų komisiją ir pasirašytinai gauna šio Aprašo 27 punkte nurodytą 

balsavimo biuletenį. Iki pirmos Senato narių rinkimų dienos iš anksto balsavęs asmuo bet kuriam 

iš Kamieninio padalinio rinkimų komisijos narių pateikia balsavimo biuletenį su atitinkamai 

pažymėtais kandidatais užklijuotame voke. Vokus su balsavimo biuleteniais Kamieninio padalinio 

rinkimų komisija atplėšia, kai skaičiuoja gautus balsus, ir iš anksto balsavusiųjų balsus prideda 

prie bendro balsų skaičiaus. Išankstinio balsavimo datą tvirtina ir skelbia Centrinė rinkimų 

komisija. 

31. Balsuojant biuletenyje pažymimos tų kandidatų į Senato narius, už kuriuos 

balsuojama, pavardės. Kiekvienas rinkėjas turi tiek balsų, kiek Senato narių renkama tame 

kamieniniame akademiniame padalinyje. Balsavimo biuletenis laikomas negaliojančiu, jei jame 

nepažymėtas nei vienas kandidatas į Senato narius ar pažymėta daugiau kandidatų į Senato narius, 

nei tame padalinyje yra renkama Senato narių ir kitais rinkimų komisijų nustatytais biuletenių 

sugadinimo atvejais.  

32. Kamieninio akademinio padalinio balsavimo patalpoje turi būti balsadėžė, į kurią 

Rinkimų teisę turintys darbuotojai meta užpildytus balsavimo biuletenius.  

33. Išrinktais į Senato narius laikomi kandidatai, surinkę daugiausia, bet ne mažiau kaip 

pusę rinkimuose dalyvavusių Rinkimų teisę turinčių darbuotojų balsų. Jei keli kandidatai į Senato 

narius surenka vienodą balsų skaičių, aukštesnę vietą rinkimuose užėmusiu laikomas vyresnio 

amžiaus kandidatas į Senato narius. Jei nė vienas kandidatas į Senato narius nesurenka daugiau 

kaip pusės rinkimuose dalyvavusių Rinkimų teisę turinčių darbuotojų balsų arba daugiau kaip pusę 

rinkimuose dalyvavusių Rinkimų teisę turinčių darbuotojų balsų surenka mažesnis skaičius 

kandidatų, negu tame padalinyje yra renkama Senato narių, ne vėliau kaip per 1 savaitę rengiamas 

pakartotinis balsavimas, kuriame į tame padalinyje likusias Senato narių vietas pretenduoja visi 

pirmajame balsavimo ture neišrinkti kandidatai. Apie pakartotinį balsavimą skelbiama kamieninio 

akademinio padalinio interneto svetainėje ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pakartotinio 

balsavimo. Pakartotinio balsavimo metu išrinktais į Senato narius laikomi kandidatai, gavę 

daugiausia balsų. Jei pagrindinio ar pakartotinio balsavimo metu į Senato narių vietas padalinyje 

kandidatuoja mažiau kandidatų, negu tame padalinyje yra renkama Senato narių, į po pagrindinio 

ir pakartotinio balsavimo likusias Senato narių vietas šiame Apraše nustatyta tvarka organizuojami 

papildomi rinkimai. 

34. Suskaičiavusi balsus Kamieninio padalinio rinkimų komisija surašo balsų skaičiavimo 

protokolą, kuriame nurodo Senato narių rinkimuose dalyvavusių Rinkimų teisę turinčių darbuotojų 

skaičių, galiojančių balsavimo biuletenių skaičių, kiekvieno kandidato gautų balsų sumą ir 

kandidatus, kurie yra laikomi išrinktais į Senatą.  

35. Balsų skaičiavimo protokolą pasirašo Kamieninio padalinio rinkimų komisijos 

pirmininkas ir ne vėliau kaip kitą dieną po Senato narių rinkimų (arba ne vėliau kaip kitą dieną po 

pakartotinio balsavimo) pateikia jį Centrinei rinkimų komisijai. 

36. Centrinė rinkimų komisija, gavusi Senato narių rinkimų protokolus iš kiekvieno 

kamieninio akademinio padalinio, suskaičiuoja, kiek iš kiekviename kamieniniame akademiniame 

padalinyje išrinktų Senato narių sudaro profesoriai ir vyriausieji mokslo (meno) darbuotojai ir kiek 

iš jų sudaro docentai ir vyresnieji mokslo (meno) darbuotojai bei ar šie rinkimų rezultatai atitinka 

Statuto 34 straipsnio 6 dalies 4 punkte nustatytas proporcijas. Nustačiusi, kad šie Statuto 

reikalavimai tenkinami, Centrinė rinkimų komisija registruoja Kamieninių padalinių rinkimų 

komisijų protokoluose išrinktais nurodytus kandidatus Senato nariais. Nustačiusi, kad Statuto 34 

straipsnio 6 dalies 4 punkto reikalavimai netenkinami, išrinktais laikomų Senato narių sąrašas yra 

koreguojamas vadovaujantis šio Aprašo 37–39 punktuose nustatytomis taisyklėmis. Taikant šias 

taisykles pakeistas išrinktų ir Senato nariais registruojamų asmenų sąrašas visais atvejais turi 

atitikti Statuto 34 straipsnio 6 dalies 2 punkto reikalavimus ir Senato nustatytas kamieniniuose 

akademiniuose padaliniuose renkamų Senato narių kvotas. 

37. Nustačiusi, kad į Senatą neišrinkta bent 16 profesorių ir vyriausiųjų mokslo (meno) 

darbuotojų, Centrinė rinkimų komisija savo sprendimu Senato nariais registruoja trūkstamą 

skaičių didžiausią procentinę dalį padalinio rinkėjų balsų (skaičiuojant visų kamieninių 



akademinių padalinių kandidatų į Senato narius surinktus balsus) surinkusių profesorių ir 

vyriausiųjų mokslo (meno) darbuotojų, Kamieninių akademinių padalinių rinkimų komisijų 

nelaikomų išrinktais į Senatą (bet ne daugiau nei vieną nuo kamieninio akademinio padalinio), ir 

jais pakeičia atitinkamą skaičių mažiausią procentinę dalį padalinio rinkėjų balsų surinkusių tuose 

kamieniniuose akademiniuose padaliniuose išrinktų ne profesorių ir vyriausiųjų mokslo (meno) 

darbuotojų (ne daugiau nei po vieną nuo kamieninio akademinio padalinio).  

38. Centrinei rinkimų komisijai nustačius, kad į Senatą neišrinkti bent 7 docentai ir 

vyresnieji mokslo (meno) darbuotojai, Centrinė rinkimų komisija savo sprendimu Senato nariais 

registruoja trūkstamą skaičių didžiausią procentinę dalį padalinio rinkėjų balsų (skaičiuojant visų 

kamieninių akademinių padalinių kandidatų į Senato narius surinktus balsus) surinkusių docentų 

ir vyresniųjų mokslo (meno) darbuotojų, Kamieninių akademinių padalinių rinkimų komisijų 

nelaikomų išrinktais į Senatą, ir jais pakeičia atitinkamą skaičių mažiausią procentinę dalį 

padalinio rinkėjų balsų surinkusių tuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose išrinktų ne 

docentų ir vyresniųjų mokslo (meno) darbuotojų (ne daugiau nei po vieną nuo kamieninio 

akademinio padalinio).  

39. Jei tarp kamieniniuose akademiniuose padaliniuose iškeltų arba daugiau kaip pusę 

Rinkimų teisę turinčių darbuotojų balsų surinkusių kandidatų nėra pakankamo skaičiaus 

trūkstamos akademinių darbuotojų grupės (profesorių ir vyriausiųjų mokslo (meno) darbuotojų 

arba docentų ir vyresniųjų mokslo (meno) darbuotojų) kandidatų ir vadovaujantis Aprašo 37 ir 38 

punktais neįmanoma užtikrinti Statuto 34 straipsnio reikalavimų, į trūkstamas atitinkamos 

akademinių darbuotojų grupės Senato narių vietas atitinkamuose kamieniniuose akademiniuose 

padaliniuose turi būti organizuojami papildomi rinkimai. Šie rinkimai vykdomi ne vėliau nei po 1 

mėnesio po Senato narių rinkimų arba pakartotinio balsavimo, jei toks vyko. Papildomuose 

rinkimuose gali dalyvauti visi per pagrindinius ir pakartotinius rinkimus neišrinkti bei Centrinės 

rinkimų komisijos Senato nariais neįregistruoti kandidatai į Senato narius. Papildomi Senato narių 

rinkimai mutatis mutandis vyksta pagal Apraše nustatytas taisykles. 

40. Ne vėliau nei per 2 darbo dienas po paskutinės rinkimų dienos Centrinei rinkimų 

komisijai gali būti pateiktas skundas dėl rinkimų organizavimo tvarkos kamieniniame 

akademiniame padalinyje pažeidimų. Centrinė rinkimų komisija, išnagrinėjusi skundą ne vėliau 

kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo, rinkimų rezultatus palieka nepakeistus arba, nustačiusi, 

kad rinkimų organizavimo tvarkos pažeidimai turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams, 

pripažįsta rinkimus atitinkamame kamieniniame akademiniame padalinyje negaliojančiais. 

Pripažinus rinkimus negaliojančiais, organizuojami pakartotiniai rinkimai. Centrinės rinkimų 

komisijos sprendimas dėl pateikto skundo yra galutinis.  

41. Naujos kadencijos Senatas laikomas sudarytu, kai yra išrinkta (paskirta) ne mažiau 

kaip du trečdaliai jo narių, tačiau Senato sudarymas turi būti tęsiamas, kol bus išrinkti (paskirti) 

visi jo nariai. 

42. Ne vėliau kaip per 1 savaitę po pasibaigusių Senato narių rinkimų, išrinktų Senato 

narių sąrašas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje ir kamieninių akademinių padalinių 

interneto svetainėse. 
 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

43. Kadenciją baigiančio Senato įgaliojimai pasibaigia, kai naujos kadencijos Senatas 

susirenka į pirmąjį posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kadenciją baigusio 

Senato kadencijos pabaigos. 

44. Jei išrinkus Senatą vieno ar kelių Senato narių įgaliojimai pasibaigia pagal Statuto 34 

straipsnio 14 dalį, organizuojami nauji rinkimai laisvoms vietoms užimti likusiam Senato 

kadencijos laikui. 

 

                                   _______________________________ 

 

 


