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PATVIRTINTA 

Vytauto Didžiojo universiteto  

Senato  2020 m. spalio 28 d. 

nutarimu Nr. SEN-072 

 

  

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ 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 (toliau – 

MSĮ) bei šios tvarkos nuostatomis. 

 

2. Sąvokos: 

2.1 Akademinis personalas – dėstytojai ir mokslo darbuotojai (pareigas užimantys konkurso 

būdu, arba dirbantys pagal terminuotą, bet ne trumpesnę nei vienerių metų darbo sutartį, 

užimantys ne mažesnę kaip 0,25 etato dalį), taip pat emeritai (profesoriai, rektoriai, 

asocijuoti). 

2.2 Rinkikai – akademinio personalo išrinkti atstovai; 

2.3 Nepriekaištinga reputacija – asmens atitikimas kriterijams, nustatytiems MSĮ 5 straipsnyje. 

 

3. VDU Taryba sudaroma iš 11 narių tokia tvarka: 

3.1  vieną narį į VDU tarybą skiria ir atšaukia VDU studentų atstovybė savo nustatyta tvarka; 

3.2  penkis narius priklausančius Universiteto personalui, Senato nustatyta tvarka, skiria ir 

atšaukia VDU akademinė bendruomenė; 

3.3  keturi nariai, nepriklausantys VDU personalui ir studentams, atrenkami viešo konkurso 

būdu, kaip numatyta šios tvarkos trečiame skyriuje; 

3.4  vieną narį, nepriklausantį VDU personalui ir studentams, skiria ir atšaukia VDU studentų 

atstovybė savo nustatyta tvarka; 

 

4. Penkis VDU Tarybos narius renka Rinkikai, kaip numatyta šios tvarkos 2 skyriuje. 

5. VDU Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir 

Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat VDU darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui, bei įstaigų, 

įmonių ar organizacijų, kuriuose VDU visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 

procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti 

Senato narys.  

6. VDU Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

 

 

 

II. RINKIKŲ RENKAMŲ TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TVARKA 

 

 

7. VDU Žemės ūkio akademija ir Švietimo akademija rinkimų konferencijoje renka po vieną VDU 

Tarybos narį, likę VDU akademiniai padaliniai suskirstomi į tris, maždaug vienodą akademinio 

personalo skaičių turinčias padalinių grupes, kurių kiekvienoje organizuojama rinkimų konferencija ir 

slaptu balsavimu išrenkamas vienas VDU Tarybos narys. 
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8. Akademinių padalinių grupes, jose renkamų rinkikų skaičius, įskaitant Žemės ūkio akademiją ir 

Švietimo akademiją, tvirtina Senatas, remdamasis Universiteto Žmogiškųjų išteklių departamento 

pateiktais duomenimis apie akademinio personalo skaičių 2020 m. spalio 1 d. Akademiniai 

darbuotojai, nepriklausantys akademiniams padaliniams, priskiriami prie jiems artimiausių padalinių 

grupių. Akademiniai darbuotojai, dirbantys keliuose akademiniuose, padaliniuose informuoja 

Universiteto Žmogiškųjų išteklių departamentą kuriam padaliniui atstovauja. Akademinio personalo 

darbuotojas gali dalyvauti tik vienoje padalinių grupėje. 

 

9. Senato nutarimu rinkikų kvotos nustatomos laikantis proporcingo atstovavimo principo, kai vienas 

atstovas renkamas nuo penkių akademinio personalo darbuotojų. Kvota apvalinama iki artimiausio 

didesnio sveikojo rinkikų skaičiaus. 

 

10. Rinkikus į rinkimų konferencijas renka padalinių grupių akademinio personalo darbuotojų 

susirinkimai (toliau – Susirinkimai), kuriuos organizuoja Akademinių padalinių grupių akademiniai 

darbuotojai. Susirinkimų metu yra išrenkami susirinkimų pirmininkai ir sekretoriai. Rinkimų 

konferencijos gali būti organizuojamos ir elektroninėmis priemonėmis. 

 

11. Susirinkimų rezultatai įrašomi Susirinkimų protokoluose, kuriuos pasirašo Susirinkimų 

pirmininkas ir sekretorius. Išrinktų rinkikų sąrašas pateikiamas VDU Tarybos sekretorei.  

 

12. Jeigu kuris nors Rinkimų komisijos narys po to iškeliamas kandidatu į VDU Tarybą, vietoj jo į 

Rinkimų komisiją Senatas paskiria kitą narį. Rinkimų komisijos nariai savo funkcijas vykdo 

visuomeniniais pagrindais.  

 

13. Rinkimų komisija susirinkimuose išrinktus rinkikus šaukia į Rinkimų konferencijas, kurios metu 

renkami šios Tvarkos 3.2 punkte numatyti VDU Tarybos nariai. 

 

14. Kandidatus į VDU Tarybos narius (pateikiant raštišką kandidato sutikimą dalyvauti rinkimuose) 

gali siūlyti kiekvienoje akademinių padalinių grupėje akademinis personalas iki VDU tarybos rinkimų 

kalendoriuje nustatytos datos. Savo kandidatūrą gali kelti ir pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas, 

pateikdamas prašymą raštu. Kandidatus registruoja VDU Tarybos sekretorė. 

 

15. Kandidatams į VDU Tarybos narius priklausančius Universiteto personalui keliami šie 

reikalavimai:  

15.1 Nepriekaištingos reputacijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurie VDU į pareigas išrinkti 

konkurso būdu;  

15.2 Turintys žinių ir gebėjimų, padedančių siekti VDU strateginių tikslų ir įgyvendinti VDU 

misiją. 

 

16. Rinkimų komisija atsakinga už Tarybos narių, priklausančių Universiteto personalui, rinkimų 

stebėjimą, rinkimų tvarkos užtikrinimą, balsavimo biuletenių parengimą, balsų skaičiavimą. 

 

17. Rinkikų susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Rinkikų. Jeigu kuris nors 

Rinkikas yra iškeliamas kandidatu į VDU Tarybą, Rinkimų konferencijos metu Rinkikas privalo 

nusišalinti ir nebalsuoti. 

 

18. Rinkimų komisijos pirmininkas rinkimų konferencijoje viešai pareiškia nuomonę dėl iškeltų ar 

save išsikėlusių kandidatų formalaus atitikimo šios tvarkos 15 p. reikalavimams. Kandidatai į VDU 

Tarybos nariu Rinkimų konferencijoje gali trumpai save pristatyti. 

 

19. Rinkikai išsirenka 5 asmenų balsų skaičiavimo komisiją, kuri išdalija balsavimo biuletenius, 

prižiūri slapto balsavimo eigą, skaičiuoja balsus. Rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos 

išsirinktas pirmininkas. Rinkikų susirinkimai gali būti organizuojami ir elektroninėmis priemonėmis. 
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20. Rinkimų biuletenyje abėcėlės tvarka surašomi visi kandidatai. Rinkikai pažymi vieną kandidatą, 

už kurį jie balsuoja. Balsavimo biuletenis laikomas negaliojančiu, kai nepažymėtas nė vienas 

kandidatas arba pažymėtas daugiau nei vienas kandidatas arba, kai pagal žymėjimą neįmanoma 

nustatyti tikrosios Rinkiko valios.  

 

21. Tarybos narys, priklausantis Universiteto personalui, išrenkamas didesne kaip pusės Rinkimų 

konferencijoje dalyvaujančių Rinkikų balsų dauguma. Jei pirmame balsavime reikiamą balsų skaičių 

surinko mažiau nei penki kandidatai, tai balsavimas kartojamas toje pačioje Rinkimų konferencijoje. 

Pakartotiniame balsavime kandidatų skaičius, įrašomas į biuletenius, turi būti vienu (arba daugiau, jei 

yra vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų) didesnis, negu likę neužimtų vietų. 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. 

 

22. Už pakartotinio balsavimo biuletenių parengimą, jų apskaitą atsakinga Rinkimų komisija.  

 

23. Rinkimų komisijos sprendimai bei rinkimų rezultatai įforminami protokolu. Protokolą pasirašo 

Rinkimų komisijos pirmininkas ir sekretorius. 

 

 

III. VDU TARYBOS NARIŲ VIEŠO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 

24. Ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki numatomų VDU Tarybos rinkimų Senato 

pirmininkas skelbia viešą konkursą į keturias VDU Tarybos narių vietas.  

 

25. Apie viešąjį konkursą dėl Tarybos narių rinkimo skelbiama viešai Universiteto interneto 

svetainėje. Skelbime Tarybos nario pareigoms užimti turi būti nurodyta:  

25.1 pareigos, kurioms skelbiamas konkursas – Universiteto Tarybos narys;  

25.2 keliami kvalifikaciniai reikalavimai;  

25.3 kur, iki kada ir kokius dokumentus būtina pateikti.  

 

25. Kandidatai, ketinantys dalyvauti viešajame konkurse Tarybos nario pareigoms užimti, privalo 

pateikti: 

25.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;  

25.2  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;  

25.3. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;  

25.4. gyvenimo aprašymą;  

25.5. kandidato į tarybos narius deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto 

atskleidimo (tvarkos priedas);  

25.6. kitus dokumentus, kuriuos, kandidato nuomone, tikslinga pateikti Konkursui; 

26. Kandidatas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.  

27. Kandidatų dokumentų pateikimui turi būti skirta ne mažiau nei 15 kalendorinių dienų.  

28. Kandidatų dokumentus užklijuotuose vokuose priima ir registruoja Universiteto Tarybos sekretorė.  

 

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 Nepriekaištingos reputacijos asmenys; 

26.2 nedirbantys pedagoginio, mokslinio arba kitokio darbo sutartiniu pagrindu aukštosiose 

mokyklose ir neinantys pareigų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose, 

nevadovaujantys aukštųjų mokyklų padaliniams; 
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26.3 ėjęs ar einantis atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, viešosios veiklos ar verslo 

srityse;  

26.4 Turintys žinių ir gebėjimų, padedančių siekti VDU strateginių tikslų ir įgyvendinti VDU 

misiją. 

  

27. Rinkimų komisija vertina kandidatų į VDU Tarybos narius pateiktus dokumentus ir nustato 

kandidatus, kurie atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Komisija likus 

ne mažiau nei 5 dienos iki konkurso datos elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą 

kandidatų atrankoje, nurodydama jos datą, vietą ir laiką. Kandidatui, kuris neatitinka konkurso 

skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, rinkimų komisija likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki 

konkurso datos elektroniniu paštu išsiunčia motyvuotą pranešimą, kodėl jam neleidžiama dalyvauti 

kandidatų atrankoje. 

 

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 visų Senato narių. 

 

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. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

34. 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 viešai skelbiami 

VDU interneto svetainėje. 

 

35. Išrinkti VDU Tarybos nariai renkasi į pirmąjį posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų nuo kadenciją baigusios VDU Tarybos kadencijos pabaigos.  
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Vytauto Didžiojo universiteto 

Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

 

 

KANDIDATO Į TARYBOS NARIUS DEKLARACIJA DĖL NEPRIEKAIŠTINGOS 

REPUTACIJOS IR INTERESŲ KONFLIKTO ATSKLEIDIMO 

 

20___-___-___ 

___________________ 

(sudarymo vieta) 

 

 

 Aš, ________________________________, siekdamas tapti kandidatu į Vytauto Didžiojo 

universiteto tarybos narius, patvirtinu, kad atitinku Vytauto Didžiojo universiteto statute ir Vytauto 

Didžiojo universiteto tarybos narių rinkimų tvarkos apraše įtvirtintus reikalavimus kandidatui į 

Tarybos narius ir mano elgesys atitinka Vytauto Didžiojo universiteto akademinės etikos kodekso 

normas.  

 Patvirtinu, kad nesu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiklą, 

nebuvau atleistas iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję 

daugiau kaip penkeri metai ir nepiktnaudžiauju alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar 

toksinėmis medžiagomis.  

 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, dėl kurių negalėčiau nešališkai ir 

objektyviai atlikti savo pareigų kaip Vytauto Didžiojo universiteto tarybos narys.  

 Siekdamas tapti kandidatu į Vytauto Didžiojo universiteto tarybos narius patvirtinu, kad toliau yra 

pateikti visi mano ryšiai su juridiniais asmenimis1 per 5 metus iki šios deklaracijos pateikimo:  

 

Juridinio asmens pavadinimas Pareigos Veiklos pobūdis 

   

   

 

Man yra žinoma, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija bus skelbiama viešai.  

 

 

    _____________________ _____________________ 

     (parašas)                                (vardas ir pavardė) 

 
1 Ryšiai su juridiniais asmenimis suprantami taip, kaip jie apibūdinami Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. 

KS84 patvirtintose Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėse. 


