
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

ŠIAULIŲ AKADEMIJOS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

       Posėdis įvyko 2021 m. birželio 1 d., 14.00–14.30 val. naudojantis MS platformos Teams programa. 

 Posėdžio pirmininkas – Vytis Lembutis (toliau – Pirmininkas). 

 Posėdžio sekretorė – Šiaulių akademijos direktorės padėjėja Asta Šeibelytė. 

Posėdyje dalyvavo Tarybos nariai: prof. dr. Renata Bilbokaitė, Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė, 

prof. dr. Remigijus Bubnys, Paulius Ladukas, Vytis Lembutis, prof. dr. Renata Macaitienė, dr. Birutė 

Miškinienė, prof. dr. Rimantas Vaicekauskas, doc. dr. Jolanta Vaskelienė. 

Nedalyvavo: Justas Kvedaravičius, doc. dr. Erika Masiliauskienė. 

Kiti dalyviai: Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Teisėkūros skyriaus teisininkas Linas 

Gelūnas, Šiaulių akademijos direktoriaus pavaduotoja mokslui prof. dr. Diana Cibulskienė, Šiaulių 

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. 

 

Apie 2021 m. birželio 1 d. vyksiantį posėdį Tarybos nariai buvo informuoti 2021 m. gegužės 26 d. 

informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu). 

 

Kvorumas priimti sprendimus buvo, nes posėdyje dalyvavo 9 Tarybos nariai iš 11. 

 

       DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos darbo reglamento svarstymo ir tvirtinimo. 

2. Kiti klausimai. 

  

Tarybos pirmininkas Vytis Lembutis supažindino Tarybos narius su darbotvarkės klausimu ir paprašė 

teikti pasiūlymus dėl darbotvarkės keitimo arba papildymo. Pasiūlymų dėl darbotvarkės keitimo arba 

papildymo pateikta nebuvo. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos darbo reglamento svarstymo ir 

tvirtinimo. 

Pranešėjas – Pirmininkas. 

Pirmininkas pristatė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos darbo reglamento projektą, kuris 

buvo patikslintas pagal raštu pateiktas Tarybos narių pastabas ir pasiūlymus.  

Pirmininkas paklausė: „Kas už tai, kad patvirtintume Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos 

darbo reglamentą?“ 

Prieštaraujančių ir susilaikiusių nebuvo. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos darbo 

reglamentas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos darbo 

reglamentą. (pridedama) 

 

 



 

 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

2.1. Dėl Vilniaus Universiteto Šiaulių akademijos tarybos sekretoriaus. 

Pirmininkas paklausė: „Ar pritartumėte, kad Tarybos sekretore būtų paskirta Šiaulių akademijos 

direktorės pavaduotoja Asta Šeibelytė?“ 

Prieštaraujančių ir susilaikiusių nebuvo.  

 

NUTARTA. Pritarti Šiaulių akademijos direktorės pavaduotojos Astos Šeibelytės paskyrimui Tarybos 

sekretore. 

 

2.2. Dėl kandidatūrų sąrašo į Šiaulių akademijos akademinės etikos ir Šiaulių akademijos ginčų 

nagrinėjimo komisijas pateikimo.  

 

Pirmininkas paprašė Šiaulių akademijos direktorės prof. dr. Renatos Bilbokaitės iki kito Tarybos 

posėdžio pateikti kandidatūrų sąrašus į Šiaulių akademijos akademinės etikos ir Šiaulių akademijos ginčų 

nagrinėjimo komisijas. 

 

NUTARTA. Įpareigoti Šiaulių akademijos direktorę prof. dr. Renatą Bilbokaitę iki kito Tarybos 

posėdžio pateikti kandidatūrų sąrašus į Šiaulių akademijos akademinės etikos ir Šiaulių akademijos ginčų 

nagrinėjimo komisijas.  

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas              Vytis Lembutis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė               Asta Šeibelytė 

 

 


