
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

ŠIAULIŲ AKADEMIJOS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

       Posėdis įvyko 2021 m. liepos 9 d., nuotoliniu būdu, balsuojant informacinių komunikacinių 

technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu). 

 Posėdžio pirmininkas – Vytis Lembutis. 

 Posėdžio sekretorė – Šiaulių akademijos direktorės padėjėja Asta Šeibelytė. 

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

prof. dr. Remigijus Bubnys, Justas Kvedaravičius, Vytis Lembutis, prof. dr. Renata Macaitienė, doc. dr. 

Erika Masiliauskienė, dr. Birutė Miškinienė, prof. dr. Rimantas Vaicekauskas, doc. dr. Jolanta Vaskelienė. 

Nedalyvavo Paulius Ladukas. 

 

Apie 2021 m. liepos  8–9 d. vyksiantį posėdį Tarybos nariai buvo informuoti 2021 m. liepos 2 d. 

informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu). 

 

2021 m. liepos 2 d. elektroniniu paštu Šiaulių akademijos tarybos nariams buvo išsiųsta: 

1. Šiaulių akademijos nuotolinio tarybos posėdžio darbotvarkė. 
2. Šiaulių akademijos tarybos nario balsavimo lapas. 
3. Teikimas dėl Šiaulių akademijos akademinės etikos ir Šiaulių akademijos ginčų nagrinėjimo komisijų.  
4. Šiaulių akademijos fizinio ir sportinio ugdymo studijų programų komiteto sudėties sąrašas.  
5. „Jupojos technika“ vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos studentams 

nuostatai. 
  

Užpildytą Šiaulių akademijos tarybos nario balsavimo lapą Šiaulių akademijos tarybos nariai turėjo 

siųsti elektroniniu paštu asta.seibelyte@sa.vu.lt iki 2021 m. liepos 9 d. 
 

 

 

Gauta 10 Šiaulių akademijos tarybos narių balsavimo lapų (pridedami dešimt balsavimo lapų). 

 

Kvorumas priimti sprendimus buvo. 

 

       DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos akademinės etikos komisijos tvirtinimo.  

2. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos ginčų nagrinėjimo komisijos tvirtinimo. 

3. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos fizinio ir sportinio ugdymo studijų programų komiteto 

tvirtinimo. 

4. Dėl „Jupojos technika“ vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 

studentams nuostatų tvirtinimo. 
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1. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos akademinės etikos komisijos tvirtinimo. 

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

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos akademinės etikos komisiją. 

(pridedama) 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos ginčų nagrinėjimo komisijos tvirtinimo. 

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

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos ginčų nagrinėjimo komisiją. 

(pridedama) 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos fizinio ir sportinio ugdymo studijų 

programų komiteto tvirtinimo. 

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

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos fizinio ir sportinio ugdymo studijų 

programų komiteto sudėtį. (pridedama) 

 

4. SVARSTYTA. Dėl „Jupojos technika“ vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademijos studentams nuostatų tvirtinimo. 

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

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

NUTARTA. Patvirtinti „Jupojos technika“ vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademijos studentams nuostatus. (pridedama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas              Vytis Lembutis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė               Asta Šeibelytė 

 

 


