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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) Žemės ūkio akademijos (toliau – 
Akademijos) tarybos (toliau – Tarybos) sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 
Akademijos bendruomenės narių ir socialinių partnerių skyrimo į Tarybą kvotas ir reglamentuoja 
Tarybos narių skyrimo ir atšaukimo procedūras.  

2. Taryba – Akademijos kolegialus valdymo organas, sudaromas vadovaujantis 
Universiteto statuto 57 punktu ir Akademijos nuostatų 16 punktu. Tarybos sudarymas grindžiamas 
demokratijos, savivaldos, kompetencijos, kolegialumo, akademinės bendruomenės narių 
bendradarbiavimo ir pasitikėjimo principais. 

3. Ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių sudaro mokslininkai, ne mažiau kaip 20 procentų 
studentai ir iki 10 procentų – socialiniai partneriai. Profesoriaus ir vyriausiojo mokslo darbuotojo 
pareigybes užimantys asmenys turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc., docento ir vyresniojo mokslo 
darbuotojo pareigybes užimantys asmenys - ne mažiau kaip 20 proc. Akademijos tarybos narių. 
Ne mažiau kaip 2 Akademijos tarybos nariai turi būti iš lektorių ir/ar asistentų tarpo. 

4. Tarybos sudarymo terminus ir Tarybos narių kvotas akademiniams padaliniams nustato 
ankstesnės kadencijos Taryba, skelbia ankstesnės kadencijos Tarybos pirmininkas Akademijos 
interneto svetainėje. Tarybos sudarymas gali trukti ne ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų. Tarybos 
sudėtis per 2 darbo dienas turi būti paskelbta Universiteto interneto svetainėje. Pirmosios 
kadencijos tarybos sudarymo ypatumai nurodyti šio aprašo VI skyriuje.  

 
II. TARYBOS NARIŲ SKYRIMO KVOTOS 

 
5. Tarybą sudaro 25 nariai:  
5.1. Studentai skiria 5 narius, iš jų 4 – iš Akademijos pirmosios ir antrosios pakopos studijų 

studentų ir 1 – iš trečiosios pakopos studijų studentų, kuriuos renka Universiteto Studentų 
atstovybė; 

5.2. Akademijos akademiniai padaliniai skiria 14 Tarybos narių iš dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų, užimančių šias pareigybes viešojo konkurso būdų ne mažiau kaip 0,5 etato. Tarybos 
narių skaičiaus kvotos akademiniams padaliniams paskirstomos proporcingai akademinio 
personalo skaičiui (dėstytojų ir mokslo darbuotojų užimtiems etatams paskiausio metų ketvirčio 
pradžioje) juose laikantis bendrųjų apvalinimo taisyklių. Šiuos duomenis ankstesnės kadencijos 
Tarybos pirmininkui pateikia Žmogiškųjų išteklių ir teisės departamentas. Ankstesnės kadencijos 
Tarybos pirmininkas sudaro Tarybos narių kvotų paskirstymo akademiniams padaliniams projektą 
ir teikia tvirtinti ankstesnės kadencijos tarybai. Tarybos narių kvotų paskirstymo akademiniams 
padaliniams projekte gali būti nurodymai dėl išrenkamų tarybos narių sudėties pagal pareigybes;  

5.3. Ankstesnės kadencijos taryba parenka 2 socialinius partnerius, kurių atstovai bus 
deleguoti į Tarybos narius. Į  pirmosios kadencijos tarybą socialinius partnerius, pritarus kolegijai, 
deleguoja akademijos kancleris;  

5.4. Akademijos neakademiniai padaliniai gali siūlyti Akademijos kancleriui po vieną 
kandidatą į Tarybos narius. Iš pasiūlytųjų Akademijos kancleris atrenka ir skiria 3 Tarybos narius.  



5.5. Akademijos kancleris yra Tarybos narys pagal pareigas.  
 

III. TARYBOS NARIŲ RINKIMO PROCEDŪROS 
 

6. Tarybos nariai renkami:  
6.1. Iš pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų studentų tarpo – Universiteto Studentų 

atstovybės nustatyta tvarka; 
6.3. Iš akademinių padalinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų tarpo – kiekvieno akademinio 

padalinio taryboje. Kandidatus į Tarybos narius gali pasiūlyti akademinio padalinio  institutų, 
katedrų, centrų susirinkimai, dėstytojų ir/ar mokslo darbuotojų grupės, akademinio personalo 
pavieniai asmenys. Pastarieji gali pasiūlyti ir savąsias kandidatūras. Kandidatų pasiūlymai ar 
pasisiūlymai yra pateikiami raštu akademinio padalinio tarybos pirmininkui arba šios tarybos 
posėdžio metu. Kandidatų į Tarybos narius bendrą sąrašą Taryba patvirtina atviru balsavimu. 
Tarybos nariai nustatytos kvotos ribose renkami slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma. 
Tarybos nariai renkami šia tvarka: 

6.3.1. Į slapto balsavimo biuletenius įrašomi visi patvirtinti kandidatai. Kiekvienas 
akademinio padalinio tarybos narys turi tiek balsų, kiek Tarybos narių akademinis padalinys turi 
išrinkti pagal ankstesnės kadencijos Tarybos nustatytą kvotą. Jei balsavimo metu daugiau kaip 
pusę balsų surinko mažiau kandidatų, negu akademiniam padaliniui nustatyta Tarybos narių kvota, 
tai išrinktais Tarybos nariais atviru balsavimu patvirtinami tik tie kandidatai, kurie surinko daugiau 
kaip pusę balsų. Likusioms Tarybos narių vietoms užimti yra organizuojamas antrasis rinkimų 
turas;  

6.3.2. Į antrojo rinkimų turo slapto balsavimo biuletenius įrašomi kandidatai, surinkę 
daugiausia balsų, bet kandidatų skaičius turi būti ne didesnis kaip dvigubas likusių laisvų Tarybos 
narių vietų skaičius. Antrame rinkimų ture kiekvienas akademinio padalinio tarybos narys turi tiek 
balsų, kiek liko laisvų Tarybos narių vietų. Per antrąjį rinkimų turą išrinktais Tarybos nariais 
laikomi kandidatai, gavę daugiausia, bet ne mažiau kaip pusę balsų. Antrojo rinkimų turo 
rezultatus akademinio padalinio taryba patvirtina atviru balsavimu;  

6.4. Ankstesnės kadencijos Tarybos parinkti socialiniai partneriai Tarybos narius renka ar 
skiria šių partnerių nusistatyta vidaus tvarka;  

6.5. Neakademinių padalinių darbuotojų susirinkimai po vieną kandidatą į Tarybos narius 
renka slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, laikantis tos pačios procedūros, kaip ir 
akademinių padalinių tarybos.  

 
IV. NAUJOS KADENCIJOS TARYBOS SUFORMAVIMAS  

 
7. Akademinių padalinių tarybų pirmininkai, neakademinių padalinių vadovai, Studentų 

atstovybės prezidentas ir Doktorantų korporacijos prezidentas atitinkamų posėdžių ir susirinkimų 
protokolų išrašus apie rinkimų būdu paskirtus Tarybos narius per 2 darbo dienas po posėdžių ir 
susirinkimų įteikia Akademijos kancleriui. Akademijos kancleris surenka teikimus iš parinktų 
socialinių partnerių apie jų paskirtus Tarybos narius.  

8. Akademijos kancleris sudaro bendrą naujos kadencijos Tarybos narių vardinį sąrašą ir jį 
paskelbia Akademijos interneto svetainėje.  

9. Naujos kadencijos Tarybos narius į pirmąjį posėdį Akademijos kancleris kviečia ne 
vėliau kaip per 10 dienų pasibaigus Tarybos narių rinkimų terminui. Naujos kadencijos Tarybos 
pirmajam posėdžiui pirmininkauja ankstesnės kadencijos Tarybos pirmininkas. Pirmame posėdyje 
yra sudaroma komisija  Tarybos darbo reglamentui parengti.  

10. Tarybos kadencija – 5 metai. Ji pradedama skaičiuoti nuo Tarybos pirmojo posėdžio 
datos.  

 
 
 



V. TARYBOS NARIŲ ĮGALIOJIMŲ NUTRAUKIMAS 
 

11. Tarybos narių įgaliojimai nutrūksta:  
11.1. bendrai visų narių – Tarybos kadencijai pasibaigus; 
11.2. individualiai konkretaus Tarybos nario: 
11.2.1. studento:  
11.2.1.1. išbraukus iš studentų sąrašų dėl studijų baigimo ar kitų priežasčių; 
11.2.1.2. Universiteto studentų atstovybei, jos nustatyta tvarka, atšaukus studentą; 
11.2.2. Akademijos darbuotojo: 
11.2.2.1. nutrūkus darbo santykiams su Universitetu; 
11.2.2.2. perėjus dirbti iš Akademijos į kitus Universiteto padalinius;  
11.2.2.3. akademiniam padaliniui, kuriame buvo išrinktas Tarybos nariu, atšaukus. 

Tarybos narį slaptu balsavimu 2/3 balsų dauguma atšaukia akademinio padalinio taryba;  
11.2.2.4. neakademiniam padaliniui, kuriame buvo pasiūlytas kandidatu į Tarybos narius, 

atšaukus. Tarybos narį slaptu balsavimu 2/3 balsų dauguma atšaukia neakademinio padalinio 
susirinkimas, Universiteto kancleriui pritarius.  

11.2.3. Socialinio partnerio paskirto atstovo – nutrūkus darbo santykiams su socialinio 
partnerio institucija ar socialiniam partneriui jo nusistatyta vidaus tvarka atšaukus.  

11.2.4. Akademijos kanclerio: 
11.2.4.1. pasibaigus jo kadencijai; 
11.2.4.2. atsistatydinus ar palikus Akademijos kanclerio pareigas dėl kitų priežasčių; 
12. Apie Tarybos nario individualiai nutrūkusius įgaliojimus nedelsiant turi būti 

informuotas Tarybos pirmininkas. Pastarasis apie tai pateikia informaciją artimiausiame Tarybos 
posėdyje. Dėl Tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo vakuojanti vieta užimama per 3 savaites 
laikantis šių Nuostatų II skyriuje nustatytų kvotų, pagal šių Nuostatų III skyriuje aprašytas 
procedūras.  

13. Tarybos narių vardinio sąrašo pakeitimai įforminami Akademijos kanclerio potvarkiu. 
Informacija apie šiuos pakeitimus viešai paskelbiama Akademijos interneto svetainėje ir 
artimiausiame Tarybos posėdyje.  

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 
14. Pirmosios kadencijos Taryba – tai pirmą kartą sudaroma Taryba po Aleksandro 

Stulginskio universiteto susijungimo su Vytauto Didžiojo universitetu ir jam tapus šio universiteto 
Žemės ūkio akademija. Pirmosios kadencijos Tarybos sudarymo terminus ir Tarybos narių kvotas 
akademiniams padaliniams, išskyrus Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų bei 
Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centrams, nustato iki 2018 m. gruodžio 31 d. veikusio 
Aleksandro Stulginskio universiteto senato pirmininkas. Šio senato pirmininkas atlieka šiame 
apraše nustatytas ankstesnės kadencijos Tarybos pirmininko pareigas.  

15. Pirmosios kadencijos Taryba turi būti sudaryta iki 2019 m. vasario 28 d. 
16. Pirmosios kadencijos Taryba svarsto Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų 

bei Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centrų teikiamus klausimus, atstovauja ir gina šių 
centrų interesus iki pastarieji funkciniu principu integruojami į kitus Universiteto akademinius 
padalinius. 

__________________________ 
 
 
 
PRITARTA 
ASU senato posėdyje  
2018 m. spalio 31 d.,  
protokolas Nr. 585 



Aprašo priedas  
Fakultetams skiriamų VDU ŽŪA tarybos narių skaičiaus kvotų apskaičiavimas 

 
Fakultetai 

Fakultetų akademinio 
personalo etatų  

skaičius* 

Akademinio personalo  
etatų struktūra,  

proc. 

ŽŪA akademinę 
bendruomenę  

atstovaujančių narių 
Taryboje skaičius 

**  /  ***
AF 49,70 24,03 3   /   3,364
BPF 42,90 20,74 3   /   2,904
MEF 44,40 21,46 3   /   3,004
ŽŪIF 36,70 17,74 3   /   2,484
VŪŽF 33,15 16,03 2   /   2,244

Iš viso 206,85 100,0 14 
*Dėstytojų ir mokslo darbuotojų 2019 m. sausio 2 d. užimtų etatų skaičius  
** ŽŪA tarybos narių skaičius; 
*** Apskaičiuotas dydis prieš suapvalinimą.  
 

Bendra tarybos struktūra: 
 

 Tarybos nariai iš dėstytojų ir mokslo darbuotojų, užimančių šias pareigybes viešojo 
konkurso būdu ne mažiau kaip 0,5 etato – 14 

 Studentai – 5 

 Socialiniai partneriai – 2 

 Kancleris – 1 

 ŽŪA neakademinių padalinių (BS, ŽŪMTP, GSVVNSC) atstovai – 3 

VISO: 25 

Pastaba: tarybos sudėtis privalo atitikti aprašo 3 punkte nurodytas proporcijas, todėl  
kiekvienas iš penkių fakultetų pagal kvotas turi išrinkti ne mažiau kaip po vieną profesorių ar 
vyriausiąjį mokslo darbuotoją, ne mažiau kaip po vieną docentą ar vyresnįjį mokslo darbuotoją. Nuo 
visų fakultetų (išskyrus VŪŽF, nebent jo profesorių ir docentų proporcijos bus kompensuojamos kito 
fakulteto) turi būti išrinkti ne mažiau kaip du tarybos nariai iš lektorių ir/ar asistentų tarpo.  
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