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PATVIRTINTA 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Senato 2015 m. birželio 25 d. 
nutarimu Nr. 4-16 

  
 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO TARYBOS NARIŲ SKYRIMO TVARKA 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) akademinė bendruomenė ir studentai narius į VDU 
Tarybą renka vadovaudamiesi VDU Statuto, Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo bei šios 
tvarkos nuostatomis. 

 
2. VDU Taryba sudaroma iš 11 narių tokia tvarka: 

2.1  vieną narį į VDU tarybą skiria VDU studentų atstovybė jos įstatuose nustatyta tvarka; 
2.2  penkis narius Senato nustatyta tvarka skiria VDU akademinė bendruomenė; 
2.3  keturi nariai, nepriklausantys VDU personalui ir studentams, atrenkami viešo konkurso 
būdu ir skiriami Senato nustatyta tvarka; 
2.4  vieną narį, nepriklausantį VDU personalui ir studentams, skiria studentų atstovybė savo 
nustatyta tvarka; 
2.5 VDU Tarybos nariai, pagal šios tvarkos 2.3 ir 2.4 punktus skiriami atsižvelgus į Aukštojo 
mokslo tarybos atliktą kandidatų įvertinimą. 

 
3. Penki VDU Tarybos nariai pagal šios tvarkos 2.2 punktą yra skiriami VDU akademinės 
bendruomenės (dėstytojų ir mokslo darbuotojų). VDU akademiniai padaliniai suskirstomi į penkias, 
maždaug vienodą akademinio personalo skaičių ir panašius interesus turinčias padalinių grupes, kurių 
kiekvienoje organizuojama rinkimų konferencija ir slaptu balsavimu išrenkamas vienas VDU Tarybos 
narys. 

 
4. Rinkimų konferencijose dalyvauja akademinių padalinių grupių atitinkamai deleguoti dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų atstovai. 

 
5. Rinkimų konferencijas ir padalinių grupių susirinkimus organizuoja Senato (ar jo pavedimu 
Senato valdybos) sudaryta rinkimų komisija (toliau – Rinkimų komisija). Jeigu kuris nors Rinkimų 
komisijos narys po to iškeliamas kandidatu į VDU Tarybą, vietoj jo į Rinkimų komisiją Senato 
valdyba paskiria kitą narį. Rinkimų komisijos nariai savo funkcijas vykdo visuomeniniais pagrindais. 
Rinkimų komisija per pirmąjį posėdį išsirenka pirmininką.  
 
 

II. ATSTOVŲ Į KONFERENCIJAS RINKIMŲ TVARKA 
 

6. Atstovus į rinkimų konferencijas renka padalinių grupių dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
susirinkimai (toliau – Susirinkimai). Susirinkimų pradžioje išrenkamas Susirinkimo pirmininkas ir 
sekretorius. 
 
7. Akademinių padalinių grupes, jų akademinių darbuotojų sąrašus bei delegatų į konferencijas 
skaičius paskelbia Senato pirmininkas, remdamasis Personalo tarnybos pateiktais duomenimis apie 
darbuotojų skaičių 2015 m. rugsėjo 1 d. Akademiniai darbuotojai, nepriklausantys akademiniams 
padaliniams, priskiriami prie jiems artimiausių padalinių grupių. 
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8. Atstovų į rinkimų konferencijas kvotos nustatomos laikantis proporcingo atstovavimo principo, 
kai vienas atstovas renkamas nuo penkių dėstytojų ir mokslo darbuotojų (konkurso keliu, arba pagal 
terminuotą, bet ne trumpesnę nei vienerių metų darbo sutartį, užėmusių ne mažesnę kaip 0,25 etato 
dalį ir kurių pagrindinė darbovietė yra VDU), taip pat ir profesorių bei rektorių emeritų. 
 
9. Kvota apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus (pusė apvalinama į vienetą). Tas pats asmuo 
gali dalyvauti tik vienoje padalinių grupėje. 
 
10. Susirinkimų rezultatai įrašomi Susirinkimų protokoluose, kuriuos pasirašo Susirinkimo 
pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimų protokolai su deleguotų atstovų sąrašais (padalinys, vardas, 
pavardė, pareigos) pateikiami Rinkimų komisijai, kuri sudaro rinkimų konferencijų atstovų sąrašus. 
 
  
 

III. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS KANDIDATŲ Į VDU TARYBOS NARIUS 
KĖLIMAS 

 
11. Kandidatus į VDU Tarybos narius (pateikiant raštišką kandidato sutikimą dalyvauti rinkimuose) 
kiekvienoje padalinių grupėje kelia dėstytojai ir mokslo darbuotojai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas 
iki šaukiamos konferencijos dienos. Savo kandidatūrą gali kelti ir pats dėstytojas ar mokslo 
darbuotojas, pateikdamas prašymą raštu.  
 
12. Kandidatams į VDU Tarybos narius keliami šie reikalavimai:  

12.1 Nepriekaištingos reputacijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurie VDU į pareigas išrinkti 
konkurso būdu ir kurių pagrindinė darbovietė yra VDU;  
12.2 Turintys žinių ir gebėjimų, padedančių siekti VDU tikslų ir įgyvendinti VDU misiją;  
12.3 VDU Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės; 
12.4 VDU Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir    
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. 

 
13. Kandidatus į VDU Tarybos narius registruoja Rinkimų komisija, kuriai pateikiamas kandidatų 
sąrašas su kandidatų raštiškais sutikimais, gyvenimo aprašymais arba save išsikėlusių asmenų 
prašymais kandidatuoti su gyvenimo aprašymais. 
 
 

IV. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS VDU TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TVARKA 
 

14. Rinkimų komisija apie rinkimų konferencijų laiką, vietą, darbotvarkę, kandidatų iškėlimo tvarką 
VDU bendruomenę informuoja internetu ir skelbimų lentose ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių 
dienų.  
 
15. Konferencijų posėdžiams, iki bus išrinkti konferencijų pirmininkai, pirmininkauja Rinkimų 
komisijos įgalioti atstovai. Konferencijų pradžioje išrenkami ir konferencijų sekretoriai.  
 
16. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų akademinių darbuotojų 
atstovų kiekvienoje iš penkių padalinių grupių.  
 
17. Konferencijose turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė Rinkimų komisijos narių. Jeigu Rinkimų 
komisijos narys yra išrinktas delegatu į konferenciją, jis konferencijoje dalyvauja su sprendžiamojo 
balso teise. Kiti Rinkimų komisijos nariai – tik kaip rinkimų organizatoriai ir stebėtojai.  
 
18. Už išankstinį balsavimo biuletenių parengimą ir jų apskaitą atsakingas Rinkimų komisijos 
pirmininkas arba jo paskirtas šios komisijos narys (narių grupė).  
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19. Rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas šios komisijos narys konferencijoje viešai pareiškia 
nuomonę dėl iškeltų ar save išsikėlusių kandidatų formalaus atitikimo šios tvarkos 12 p. 
reikalavimams. Kandidatai į VDU Tarybą konferencijoje gali trumpai save pristatyti. 
  
20. Konferencijos dalyviai kiekvienoje iš penkių padalinių grupių išsirenka 5 asmenų balsų 
skaičiavimo komisiją, kuri išdalija balsavimo biuletenius, prižiūri slapto balsavimo eigą, skaičiuoja 
balsus. Rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos išsirinktas pirmininkas.  
 
21. Rinkimų biuletenyje abėcėlės tvarka surašomi visi kandidatai, iškelti atitinkamoje padalinių 
grupėje. Balsuotojai pažymi vieną kandidatą, už kurį jie balsuoja. Jei pažymima daugiau kaip vienas 
kandidatas arba nepažymimas nė vienas, tai biuletenis laikomas negaliojančiu.  
 
22. Į VDU Tarybą išrinktais laikomi kandidatai, kurie surenka daugiausiai, bet ne mažiau kaip pusę 
padalinių grupėje dalyvaujančių narių balsų. Jeigu nė vienas kandidatas nesurenka pusės balsų arba 
daugiausia balsų surinkę kandidatai turi vienodą balsų skaičių, tai organizuojamas pakartotinis 
balsavimas. Į pakartotinio balsavimo biuletenius įrašomi du daugiausiai balsų surinkę kandidatai arba 
daugiausiai ir vienodą skaičių balsų gavę kandidatai. Per pakartotinį balsavimą išrinktais laikomi 
kandidatai, gavę daugiausiai, bet ne mažiau kaip pusę padalinių grupėje dalyvaujančių narių balsų.  
 
23. Už pakartotinio balsavimo biuletenių operatyvų parengimą, jų apskaitą atsakingas Rinkimų 
komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas šios komisijos narys (narių grupė).  
 
24. Kiekvienos padalinių grupės rinkimų rezultatai įrašomi atitinkamų rinkimų konferencijų 
protokoluose, kuriuos pasirašo konferencijos pirmininkas, sekretorius, Rinkimų komisijos atstovas ir 
balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.  
 
 

V. VDU TARYBOS NARIŲ VIEŠO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

25. Ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki numatomų rinkimų Senato pirmininkas skelbia 
viešą konkursą į keturias VDU Tarybos narių vietas. Šio konkurso tvarką, terminus ir kandidato į 
VDU Tarybą prašymo formą Senato pirmininkas skelbia VDU tinklalapyje, o skelbimą apie konkursą 
ir viename iš respublikinių dienraščių.  
  
26. Kandidatais į VDU Tarybos narius gali būti asmenys, iki nurodyto termino pateikę prašymą 
kandidatuoti į Tarybą, atitinkantys Mokslo ir studijų įstatyme ir šioje tvarkoje nustatytus reikalavimus: 

26.1 Nedirba dėstymo, mokslinio ar kitokio darbo sutarties pagrindu jokiose aukštosiose 
mokyklose ar neina pareigų aukštųjų mokyklų bei jų padalinių valdymo ir savivaldos organuose; 
26.2 Ėjusieji ar einantys atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, viešosios veiklos ar 
verslo srityse;  
26.3 Turintys žinių ir gebėjimų, padedančių siekti VDU tikslų ir įgyvendinti VDU misiją;  
26.4 VDU Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės; 
26.5 VDU Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir 
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. 
 

27. Kandidatus registruoja Rinkimų komisija, gavusi raštišką jų prašymą. Pasibaigus registracijai, 
Rinkimų komisija kandidatų į VDU Tarybą sąrašą pateikia Aukštojo mokslo tarybai įvertinti.  
 
28. Rinkimams skirtame Senato posėdyje balso teisę rinkti VDU Tarybos narius į keturias vietas turi 
visi Senato nariai. Kandidatai gali trumpai save pristatyti. Balsavimas yra teisėtas, jei posėdyje 
dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 balso teisę turinčių Senato narių. 
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29. Senato posėdyje išrenkama Balsų skaičiavimo komisija iš 5 asmenų. Komisija išduoda balsavimo 
biuletenius, skaičiuoja balsus, skelbia rinkimų rezultatus. 
 
30. Rinkimų biuletenis laikomas galiojančiu, jeigu jame balsuota ne daugiau kaip už keturis Tarybos 
narius.  
 
31. Pirmame balsavime išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausiai, bet ne mažiau kaip pusę 
balso teisę turinčių Senato posėdžio dalyvių balsų. 
 
32. Jei pirmame balsavime reikiamą balsų skaičių surinko mažiau nei keturi kandidatai, tai balsavimas 
kartojamas tame pačiame Senato posėdyje. Pakartotiniame balsavime kandidatų skaičius, įrašomas į 
biuletenius, turi būti vienu (arba daugiau, jei yra vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų) didesnis, 
negu likę neužimtų vietų.  
 
33. Jei pakartotiniame balsavime į paskutines kvotos vietas yra kandidatų, gavusių vienodą balsų 
skaičių, balsavimas kartojamas dar kartą. Tokiame balsavime dalyvauja tik vienodą balsų skaičių gavę 
kandidatai. 
 
34. Vieną narį, nepriklausantį VDU personalui ir studentams, viešo konkurso būdu skiria VDU 
studentų atstovybė savo nustatyta tvarka. Šis VDU Tarybos narys taip pat skiriamas atsižvelgus į 
Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų įvertinimą. 
 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

35. Apie išrinktus į  VDU Tarybos narius viešai skelbia Senato pirmininkas ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas nuo pasibaigusių rinkimų. Rinkimų rezultatai ir kita informacija apie rinkimus (priimti 
sprendimai, protokolų išrašai) viešai skelbiami VDU tinklalapyje. 
 
36. Apie išrinktus į VDU Tarybą narius VDU Rektorius per 3 darbo dienas informuoja Švietimo ir 
mokslo ministeriją.  


