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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO REKTORIAUS RINKIMŲ VIEŠO KONKURSO 

BŪDU ORGANIZAVIMO 2020 M. TVARKA 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo 

tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja rektoriaus rinkimų paskelbimą, 

pretendentų eiti rektoriaus pareigas dokumentų priėmimą, konkurso organizavimo tvarką. 

2. Rektoriaus rinkimai viešo konkurso būdu organizuojami ir vykdomi vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Vytauto Didžiojo universiteto statutu ir šiuo 

tvarkos aprašu. 

3. Rektorių 5 metams viešo konkurso būdu renka ir skiria Vytauto Didžiojo universiteto 

taryba (toliau – Taryba). Taryba iš savo narių gali sudaryti darbo grupę rektoriaus rinkimams viešo 

konkurso būdu organizuoti. 

4. Viešą konkursą rektoriaus pareigoms eiti skelbia Taryba, nustatydama ne trumpesnį kaip 

30 kalendorinių dienų pretendentų dokumentų pateikimo terminą. 

5. Pranešimas apie viešą konkursą rektoriaus pareigoms eiti skelbiamas Universiteto, 

Lietuvos mokslo tarybos ir kitose interneto svetainėse, taip pat viename iš Lietuvos nacionalinių 

dienraščių. 

6. Pranešime apie viešą konkursą rektoriaus pareigoms eiti nurodoma: pareigybės 

pavadinimas, funkcijos, kur ir kokius dokumentus būtina pateikti, dokumentų pateikimo terminas.  

7. Asmuo, pretenduojantis užimti rektoriaus pareigas, turi būti nepriekaištingos reputacijos, 

turėti mokslo laipsnį arba būti pripažintas menininkas, turėti pedagoginės ir vadybinės patirties. 

8. Pretendentas (-ė) privalo pateikti dokumentus, įrodančius suteiktą mokslo laipsnį arba 

menininko pripažinimą, pedagoginę ir vadybinę patirtį bei savo gyvenimo aprašymą ir penkerių 

metų programos koncepciją einant rektoriaus pareigas,  pretendento (-ės) deklaraciją dėl 

nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo; taip pat kitus dokumentus, kuriuos, 

pretendento (-ės) nuomone, tikslinga pateikti konkursui rektoriaus pareigoms eiti bei nurodyti savo 

kontaktinius duomenis.  

9. Pretendentas (-ė)  dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba 

elektoriniu paštu. 

10. Pretendentų dokumentus užklijuotuose vokuose priima Žmogiškųjų išteklių 

departamentas. 

11. Pretendentų atitiktį septinto punkto pareigoms vertina Tarybos sudaryta komisija. 
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12. Užregistruotų pretendentų sąrašas skelbiamas Vytauto Didžiojo universiteto interneto 

svetainėje pasibaigus dokumentų pateikimo laikui. 

13. Atviras Tarybos posėdis, skirtas pretendentų į rektoriaus pareigas susitikimui su Tarybos 

nariais ir Universiteto bendruomene, šaukiamas ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki 

rinkimų. 

14. Tarybos posėdis rektoriaus rinkimams šaukiamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo 

dokumentų priėmimo pabaigos.  

15. Rektoriaus rinkimų į pareigas klausimas Taryboje sprendžiamas slaptu balsavimu. 

16. Rektorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip 7 visų Tarybos narių. Jei 

renkant rektorių per pirmąjį balsavimą nė vienas iš kandidatų į rektoriaus pareigas neišrenkamas, 

rengiamas pakartotinis balsavimas ir konkurse dalyvauja ne daugiau kaip du kandidatai, surinkę 

daugiausia balsų per pirmąjį balsavimą. 

17. Išrinktas Rektorius teikia Universiteto tarybai tvirtinti prorektorius. 

18. Apie rektoriaus rinkimų rezultatus informuojama Vytauto Didžiojo universiteto 

bendruomenė, Lietuvos Respublikos Seimas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir kitos 

institucijos. 

19. Su išrinktu rektoriumi jo kadencijos laikotarpiui darbo sutartį Vytauto Didžiojo 

universiteto vardu pasirašo universiteto tarybos pirmininkas arba kitas jos įgaliotas asmuo. 

 

_________________________________ 
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Vytauto Didžiojo universiteto 
Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo 
1 priedas 

 

PRETENDENTO (-ĖS) BŪTI KANDIDATU (-E) Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 
REKTORIUS DEKLARACIJA DĖL NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS IR INTERESŲ 

KONFLIKTO ATSKLEIDIMO 

 

 

Aš      , siekdamas (-a) tapti kandidatu (-e) į 
Vytauto Didžiojo universiteto Rektorius, patvirtinu, kad atitinku Lietuvos Respublikos mokslo 
ir studijų įstatyme, Vytauto Didžiojo universiteto Statute ir Vytauto Didžiojo universiteto 
Rektoriaus rinkimų tvarkos apraše įtvirtintus reikalavimus kandidatui (-ei) į Rektorius. 

Patvirtinu, kad mano elgesys atitinka Vytauto Didžiojo universiteto akademinės etikos 
kodekso normas, nesu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas (-a) padaręs (-iusi) 
nusikalstamą veiką, nebuvau atleistas (-a) iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės 
pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję daugiau kaip penkeri metai ir nepiktnaudžiauju 
alkoholiu, nevartoju narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų. 

Taip pat patvirtinu, kad tarp manęs ir Vytauto Didžiojo universiteto nėra interesų 
konflikto, t. y. nėra priežasčių, susijusių su mano šeima, politine ar pilietine priklausomybe, 
ekonominiais interesais ar su  Vytauto Didžiojo universitetu turimais bendrais interesais, 
kurios keltų pavojų, kad aš negalėčiau nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigas kaip 
Vytauto Didžiojo universiteto rektorius. 

Siekdamas (-a) tapti kandidatu (-e) į Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, 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 

                 

       

       

       

        

 

Parašas (data ir vieta):    

Vardas, pavardė:              

 

 

 

   

* Pastaba: ryšiai su juridiniais asmenimis suprantami taip, kaip jie apibūdinami Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme ir Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir 

pateikimo taisyklėse, patvirtintose Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84.  


