
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

ŠIAULIŲ AKADEMIJOS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

 Posėdis įvyko 2021 m. balandžio 29 d., 9.00–10.00 val. naudojantis MS platformos Teams 

programa. 

 Posėdžio pirmininkė – Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (toliau – Akademija) direktorė, 

Tarybos narė prof. dr. Renata Bilbokaitė (toliau – Pirmininkė). 

 Posėdžio sekretorė – Akademijos direktorės padėjėja Asta Šeibelytė. 

Posėdyje dalyvavo Tarybos nariai: Akademijos direktorė prof. dr. Renata Bilbokaitė, Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus patarėja Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė, Akademijos 

Edukologijos instituto prof. dr. Remigijus Bubnys, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas 

Justas Kvedaravičius, Akademijos studentų atstovybės atstovas Paulius Ladukas, Šiaulių prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vytis Lembutis, Akademijos Regionų plėtros instituto prof. dr. 

Renata Macaitienė, Akademijos Edukologijos instituto doc. dr. Erika Masiliauskienė, Vilniaus 

universiteto Verslo mokyklos direktorė dr. Birutė Miškinienė, Vilniaus universiteto Matematikos ir 

informatikos fakulteto Informatikos instituto direktorius prof. dr. Rimantas Vaicekauskas, Akademijos 

Regionų plėtros instituto doc. dr. Jolanta Vaskelienė. 

Kiti dalyviai: Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Teisėkūros skyriaus teisininkas Linas 

Gelūnas, Akademijos direktoriaus pavaduotoja mokslui prof. dr. Diana Cibulskienė, Akademijos 

direktoriaus pavaduotoja studijoms dr. Regina Karvelienė, l. e. Regionų plėtros instituto direktoriaus 

pareigas dr. Lina Garšvienė, l. e. Edukologijos instituto direktoriaus pareigas dr. Irena Kaffemanienė, 

Bendrųjų reikalų skyriaus komunikacijos specialistas Zenonas Ripinskis. 

 

Akademijos tarybos nariai apie 2021 m. balandžio 29 d. įvyksiantį posėdį buvo informuoti 2021 m. 

balandžio 21 d. informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu). 

 

Kvorumas priimti sprendimus buvo, nes posėdyje dalyvavo 11 Tarybos narių iš 11. 

 

 DARBOTVARKĖ: 

 1. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos pirmininko rinkimų; 

 2. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų ir 

tvirtinimo. 

 

Akademijos direktorė prof. dr. Renata Bilbokaitė pasveikino naujosios Tarybos narius ir palinkėjo 

konstruktyvaus ir sėkmingo darbo vykdant Akademijos integracijos į Vilniaus universitetą procesus. 

Pirmininkė pakvietė Tarybos narius prisistatyti. Vyko visų Tarybos narių prisistatymas.  

 

Pirmininkė pristatė Tarybos nariams posėdžio darbotvarkę. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos pirmininko rinkimų. 

Pirmininkė pakvietė Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Teisėkūros skyriaus teisininką 

Liną Gelūną pakomentuoti Tarybos pirmininko išrinkimo procedūrą. 

Teisininkas Linas Gelūnas pažymėjo, kad kol nėra patvirtintas Šiaulių akademijos tarybos darbo 



reglamentas, Taryba tiesiogiai savo veikloje taiko tik Akademijos nuostatus. Teisininkas pacitavo 

Akademijos 19 punktą: „Taryba iš savo narių išsirenka Tarybos pirmininką. Taryba pirmininko teikimu 

tvirtina pavaduotoją. Tarybos pirmininku ir jo pavaduotoju negali būti renkamas Direktorius, jo 

pavaduotojas bei studentų atstovas. Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas negali dirbti tame pačiame 

šakiniame padalinyje.“ Teisininkas Linas Gelūnas atkreipė dėmesį į Akademijos nuostatų 20 punktą: 

„Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Tarybos narių. 

Vykdydama savo įgaliojimus, Taryba priima nutarimus. Tarybos nutarimai priimami paprasta posėdyje 

dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai šiuose nuostatuose ar Tarybos darbo 

reglamente nustatytas kvalifikuotos balsų daugumos reikalavimas”. Teisininkas paaiškino, kad 

pirmiausia reikia kelti kandidatūras į Tarybos pirmininko pareigas ir nutarti dėl balsavimo tvarkos. 

 

Pirmininkė Renata Bilbokaitė pasiūlė į Akademijos tarybos pirmininko pareigas Šiaulių prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų prezidento Vyčio Lembučio kandidatūrą. 

 

Pirmininkė Tarybos nario Vyčio Lembučio paklausė, ar jis sutinka kandidatuoti į Akademijos tarybos 

pirmininko pareigas. 

Tarybos narys Vytis Lembutis sutiko kandidatuoti į Akademijos tarybos pirmininko pareigas. 

 

Pirmininkė pakvietė Tarybos narius siūlyti kitas kandidatūras į Akademijos tarybos pirmininko 

pareigas. Į Akademijos Tarybos pirmininko pareigas kitų kandidatų pasiūlyta nebuvo. 

 

Pirmininkė pasiūlė nuspręsti, kokiu būdu bus renkamas Akademijos tarybos pirmininkas: atviru ar 

slaptu balsavimu. 

 

Bendru Tarybos narių sutarimu nutarta dėl kandidatūros į Akademijos tarybos pirmininko pareigas 

balsuoti atviru balsavimu, MS Teams pokalbių platformoje parašant „Pritariu“, „Nepritariu“, 

„Susilaikau“. 

 

Pirmininkė MS Teams programos pokalbių platformoje paskelbė: „Ar pritariate, kad Vytis Lembutis 

būtų išrinktas Tarybos pirmininku?“ 

 

Balsavo: „už“– 10; „prieš“– 0; susilaikė – 1. 

Nutarimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA. Išrinkti Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentą Vytį Lembutį Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademijos tarybos pirmininku. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos pirmininko pavaduotojo 

rinkimų ir tvirtinimo. 

Pirmininkavimą posėdžiui perėmė išrinktasis Tarybos pirmininkas Vytis Lembutis. 

Tarybos pirmininkas Vytis Lembutis pasiūlė, kad Tarybos pirmininko pavaduotoju būtų renkamas 

vienas iš Tarybos narių, dirbančių Akademijoje – prof. dr. Renata Macaitienė, doc. dr. Jolanta Vaskelienė, 

doc. dr. Erika Masiliauskienė arba prof. dr. Remigijus Bubnys. 

 

Tarybos pirmininkas Vytis Lembutis paklausė, ar prof. dr. Renata Macaitienė sutinka kandidatuoti į 

Akademijos tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas.  

Tarybos narė prof. dr. Renata Macaitienė sutiko kandidatuoti į Akademijos tarybos pirmininko 

pavaduotojo pareigas. 

Tarybos pirmininkas Vytis Lembutis paklausė, ar doc. dr. Jolanta Vaskelienė sutinka kandidatuoti į 

Akademijos tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas.  

Tarybos narė doc. dr. Jolanta Vaskelienė sutiko kandidatuoti į Akademijos tarybos pirmininko 

pavaduotojo pareigas. 



Tarybos pirmininkas Vytis Lembutis paklausė, ar doc. dr. Erika Masiliauskienė sutinka kandidatuoti 

į Akademijos tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas.  

Tarybos narė doc. dr. Erika Masiliauskienė sutiko kandidatuoti į Akademijos tarybos pirmininko 

pavaduotojo pareigas. 

Tarybos pirmininkas Vytis Lembutis paklausė, ar prof. dr. Remigijus Bubnys sutinka kandidatuoti į 

Akademijos tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas.  

Tarybos narys prof. dr. Remigijus Bubnys sutiko kandidatuoti į Akademijos tarybos pirmininko 

pavaduotojo pareigas. 

 

Tarybos pirmininkas pasiūlė balsuoti atviru balsavimu ir vadovautis balsų daugumos principu. 

Bendru sutarimu Tarybos nariai pasiūlymui pritarė. 

 

Tarybos pirmininkas Vytis Lembutis teikė prof. dr. Renatos Macaitienės, doc. dr. Jolantos 

Vaskelienės, doc. dr. Erikos Masiliauskienės ir prof. dr. Remigijaus Bubnio kandidatūras į pavaduotojo 

pareigas ir paklausė „Kas už tai, kad būtų balsuojama MS Teams programos bendravimo platformoje, 

parašant vieno kandidato vardą ir pavardę, už kurį balsuojama?“ 

Prieštaraujančių ir susilaikiusių nebuvo. Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlytam  

balsavimo būdui. 

 

Tarybos pirmininkas MS Teams programos pokalbių platformoje paskelbė: „Prašau balsuoti už 

pavaduotojo asmenį, nurodant jo vardą ir pavardę“. 

 

 „Už“ prof. dr. Remigijų Bubnį balsavo – 8; 

„už“ prof. dr. Renatą Macaitienę balsavo – 1; 

„už“ doc. dr. Jolantą Vaskelienę – 2. 

 

Tarybos pirmininkas Vytis Lembutis paskelbė, kad remiantis balsavimo rezultatais prof. dr. 

Remigijus Bubnys yra išrinktas Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos pirmininko 

pavaduotoju. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto prof. dr. 

Remigijų Bubnį Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos pirmininko pavaduotoju. 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas              Vytis Lembutis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė               Asta Šeibelytė 


