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PATVIRTINTA
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Senato 2017 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. SN-22
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS
TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narių rinkimų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos
aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos (toliau – LMTA, Akademija) statutu.
2. Tvarkos apraše nurodomos LMTA tarybos (toliau – Taryba) narių, kurie renkami LMTA senato
(toliau – Senatas) nustatyta tvarka, rinkimų organizavimo taisyklės, taip pat kandidatų į Tarybos narius
kėlimo, registravimo, balsavimo už kandidatus, balsų skaičiavimo ir rinkimų rezultatų nustatymo tvarka.
3. Tvarkos aprašas nereglamentuoja dviejų tarybos narių, renkamų LMTA studentų atstovybės
nustatyta tvarka, rinkimų tvarkos.
4. Tarybos kadencija – 5 (penkeri) metai. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi
Tarybos kadencijas iš eilės.
5. Kandidatais į Tarybos narius ir Tarybos nariais gali būti nepriekaištingos reputacijos LMTA
personalui nepriklausantys asmenys ir LMTA personalui priklausantys asmenys (t. y., dėstytojai ir
tyrėjai, kurie užima pareigas Akademijoje konkurso būdu, ir administracijos darbuotojai), turintys žinių
bei gebėjimų, padedančių siekti Akademijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Akademijos misiją.
6. Kandidatais į Tarybos narius ir Tarybos nariais negali būti:
6.1. Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojai;
6.2. įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose Akademija visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau
kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai;
6.3. asmenys, kurių darbovietė yra kita tos pačios krypties, kaip LMTA, studijas vykdanti meno aukštoji
mokykla arba jie yra išrinkti į tokios aukštosios mokyklos valdymo organus;
6.4. Akademijos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui;
6.5. Akademijos Senato nariai.
II. TARYBOS SUDĖTIS
7.

Tarybą sudaro 9 asmenys – Tarybos nariai.

8. Vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu renkami 7 (septyni) tarybos nariai:
8.1. 4 (keturi) Tarybos nariai išrenkami iš kandidatų, priklausančių Akademijos personalui (Akademijos
personalui priklauso LMTA dėstytojai, mokslo (meno) darbuotojai, administracijos ir kiti darbuotojai),
po 1 (vieną) Tarybos narį, atstovaujantį vienai iš šių interesų sričių:
8.1.1. muzikos krypties studijų plėtra;

8.1.2. teatro, kino ir šokio krypčių studijų plėtra;
8.1.3. meno veiklos ir meno tyrimų plėtra;
8.1.4. strateginio valdymo plėtra;
8.2. 3 (trys) Tarybos nariai viešo konkurso būdu išrenkami iš kandidatų, nepriklausančių Akademijos
personalui ir studentams, po 1 (vieną) Tarybos narį, atstovaujantį vienai iš šių interesų sričių:
8.2.1. profesionaliosios muzikinės kultūros plėtra;
8.2.2. profesionaliosios teatro, kino, šokio kultūros plėtra;
8.2.3. meno ir verslo sintezės plėtra.
III. TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMAS IR NAUJOS TARYBOS
RINKIMŲ SKELBIMAS
9.
Senatas likus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams iki Tarybos kadencijos pabaigos:
9.1. nutarimu tvirtina Tarybos narių rinkimų komisiją (toliau – Rinkimų komisija);
9.2. nutarimu viešai paskelbia, kad pradedamas kandidatų į Tarybos narius kėlimas.
10.
Rinkimų komisija sudaroma iš 7 (septynių) narių, kurių 1 (vienas) yra LMTA studentų atstovybės
deleguotas studentas.
11.

Rinkimų komisija paprastąja balsų dauguma iš savo narių išrenka Rinkimų komisijos pirmininką.

12. Rinkimų komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė Rinkimų
komisijos narių.
13. Rinkimų komisijos sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje Rinkimų komisijos narių balsų
dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimo priėmimą lemia Komisijos pirmininko balsas.
14.

Rinkimų komisijos nariu negali būti asmenys, kurie yra iškelti kandidatais į Tarybos narius.

15. Senato nutarime dėl kandidatų į Tarybos narius kėlimo nurodoma:
15.1. kandidatų į Tarybos narius kėlimo pabaigos laikas;
15.2. Tarybos rinkimų diena (data).
IV. KANDIDATŲ, PRIKLAUSANČIŲ LMTA PERSONALUI, KĖLIMAS
16. Personalo skyrius per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Senato nutarimo, kuriuo skelbiamas
kandidatų į Tarybos narius kėlimas (žr. šio Tvarkos aprašo 9 punktą), LMTA katedrų arba kitų akademinių
padalinių vedėjams pateikia preliminarų Rinkėjų sąrašą (žr. šio Tvarkos aprašo 28 punktą) ir tiesiogiai
rektoriui pavaldžių darbuotojų sąrašą.
17.
17.1.
17.2.
17.3.

Muzikos fakulteto Rinkėjai kelia į Tarybą kandidatus, atstovausiančius šioms interesų sritims:
muzikos krypties studijų plėtra;
meno veiklos ir meno tyrimų plėtra;
strateginio valdymo plėtra.

18. Teatro ir kino fakulteto Rinkėjai kelia į Tarybą kandidatus, atstovausiančius šioms interesų sritims:
18.1. teatro, kino ir šokio krypčių studijų plėtra;

18.2. meno veiklos ir meno tyrimų plėtra;
18.3. strateginio valdymo plėtra.
19. Kandidatai iškeliami LMTA fakultetų katedrų arba kitų akademinių padalinių dėstytojų ir tyrėjų
(Rinkėjų) posėdžiuose. Tas pats asmuo gali būti iškeliamas kandidatu į Tarybos narius keliose katedrose
ir/ar kituose akademiniuose padaliniuose.
20. Iki kandidatų į Tarybos narius kėlimo termino pabaigos LMTA fakultetų katedrų arba kitų
akademinių padalinių posėdžiuose iškelti kandidatai yra kviečiami į atitinkamo fakulteto tarybos posėdį.
Posėdžių metu fakultetų tarybos, atsižvelgdamos į Tvarkos aprašo 17, 18 ir 21 punktus, bendru sutarimu
sprendžia dėl iškeltų kandidatų į Tarybos narius įregistravimo.
21. Įregistruojant kandidatus, kurie priklauso LMTA personalui, į Tarybos narius rekomenduojama
kiekvienai interesų sričiai atstovausiančių kandidatų iškelti ne daugiau kaip po 2 asmenis.
22. Įregistruotas kandidatas atitinkamo fakulteto tarybos posėdžio metu užpildo ir pasirašo sutikimą
dalyvauti kandidatu Tarybos rinkimuose (sutikimo forma pateikiama šio Tvarkos aprašo 2 priede) ir
nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (deklaracijos forma pateikiama šio Tvarkos
aprašo 4 priede).
23. Fakultetų tarybų pirmininkai iki Senato nutarime nurodyto kandidatų kėlimo termino pabaigos
Rinkimų komisijai pateikia fakulteto tarybos posėdžių protokolus, kandidatų užpildytus ir pasirašytus
sutikimus ir deklaracijas.
24. Kiekvienas LMTA darbuotojas, atitinkantis šio Tvarkos aprašo 5 ir 6 punktuose keliamus
reikalavimus, pats turi teisę iškelti savo kandidatūrą. Savo kandidatūrą į Tarybos narius iškėlęs asmuo iki
Senato nutarime nurodyto kandidatų kėlimo termino pabaigos Rinkimų komisijai pateikia pasirašytą
prašymą dalyvauti kandidatu Tarybos rinkimuose (prašymo forma pateikiama šio Tvarkos aprašo 3 priede)
ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (deklaracijos forma pateikiama šio Tvarkos
aprašo 4 priede).
V. VIEŠO KONKURSO KANDIDATAMS, NEPRIKLAUSANTIEMS LMTA PERSONALUI,
ORGANIZAVIMAS
25. Rinkimų komisija per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Senato nutarimo, kuriuo skelbiamas
kandidatų į Tarybos narius kėlimas, kartu su Viešųjų ryšių skyriumi skelbia viešą konkursą į Tarybos
narius dienraštyje „Lietuvos rytas“, laikraštyje „Mokslo Lietuva“ bei viešina Akademijos ir Lietuvos
kultūros tarybos ir Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėse.
26. Skelbime apie viešą konkursą nurodomi Tarybos nariams keliami reikalavimai, dokumentai,
kuriuos reikia pateikti, dokumentų pateikimo terminai ir tvarka, taip pat nurodoma informacija, kur yra
paskelbta ir/ar teikiama išsami informacija apie paskelbtą viešą konkursą.
27.

Kandidatai, nepriklausantys LMTA personalui, į Tarybos narius pateikia:

27.1. prašymą dalyvauti kandidatu Tarybos rinkimuose (prašymo forma pateikiama šio Tvarkos aprašo 3
priede);
27.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
27.3. aukštojo mokslo diplomo kopiją;
27.4. kandidato į Tarybos narius anketą (anketos forma pateikiama šio Tvarkos aprašo 5 priede). Šiame
aprašyme, be kita ko, turi būti pateikta informacija apie kandidato motyvaciją siekti Akademijos
strateginių tikslų ir įgyvendinti Akademijos misiją;
27.5. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (deklaracijos forma pateikiama šio
Tvarkos aprašo 4 priede).
VI. TARYBOS NARIŲ RINKĖJAI
28.
Tarybos narius renka Akademijos dėstytojų ir tyrėjų, kurie užima pareigas Akademijoje konkurso
būdu (toliau – Rinkėjai), susirinkimas.
29.

Personalo skyrius pateikia rinkimų dienai aktualų Rinkėjų sąrašą Rinkimų komisijos pirmininkui.
VII. TARYBOS RINKIMŲ VYKDYMAS

30. Rinkimų komisija, padedama Personalo skyriaus, koordinuoja preliminaraus kandidatų sąrašo
sudarymą (kaupia fakultetų katedrų arba kitų akademinių padalinių dėstytojų posėdžių protokolus,
posėdžių metu iškeltų, savo kandidatūrą iškėlusių ar viešame konkurse dalyvaujančių kandidatų
užpildytus ir pasirašytus prašymus, sutikimus, deklaracijas ir kitus dokumentus), įformina kandidatų
sąrašus pagal Tvarkos aprašo 8.1 ar 8.2 punktuose nurodytas interesų sritis. Rinkimų komisija sudaro 7
(septynis) kandidatų į Tarybos narius sąrašus: 4 (keturis) kandidatų, priklausančių LMTA personalui,
sąrašus pagal kiekvieną Tvarkos aprašo 8.1 punkte nurodytą interesų sritį ir 3 (tris) kandidatų,
nepriklausančių LMTA personalui ir dalyvaujančių viešame konkurse, sąrašus pagal kiekvieną Tvarkos
aprašo 8.2 punkte nurodytą interesų sritį. Pasibaigus kandidatų kėlimo terminui sąrašai pateikiami
Senatui.
31. Senato nutarimu patvirtintą kandidatų sąrašą Rinkimų komisijos pirmininkas skelbia viešai
(LMTA intranete, fakultetų skelbimų lentose) ne vėliau kaip 7 (septynios) kalendorinės dienos iki
Tarybos rinkimų dienos (datos).
32. Rinkimų komisija iki Tarybos rinkimų dienos (datos):
32.1. pagal Personalo skyriaus pateiktą Rinkėjų sąrašą sudaro Rinkėjų susirinkimo registracijos lapus;
32.2. elektroniniu paštu informuoja katedrų arba kitų akademinių padalinių vedėjus ir Rinkėjus apie
kandidatų sąrašą ir Tarybos rinkimų dieną (datą);
32.3. Senato nutarimu patvirtinto kandidatų sąrašo pagrindu parengia balsavimo biuletenius:
32.3.1. 4 (keturių) rūšių biuletenius su kandidatų, priklausančių LMTA personalui, sąrašais pagal
kiekvieną Tvarkos aprašo 8.1 punkte nurodytą interesų sritį;
32.3.2. 3 (trijų) rūšių biuletenius su kandidatų, nepriklausančių LMTA personalui ir dalyvaujančių
viešame konkurse, sąrašais pagal kiekvieną Tvarkos aprašo 8.2 punkte nurodytą interesų sritį
33.
Rinkėjų susirinkimui pirmininkauja Rinkimų komisijos pirmininkas. Rinkėjų susirinkimo dalyvių
balsus skaičiuoja Rinkimų komisija.

34.
Rinkėjų susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Rinkėjų, t. y., dėstytojų
ir tyrėjų, kurie užima pareigas Akademijoje konkurso būdu.
35.
Balsuojantis Rinkėjas kiekviename iš 7 (septynių) biuletenių atitinkamai pažymi po 1 (vieną)
pasirinkto kandidato į Tarybos narius pavardę.
36.
Rinkimų komisija pagal kiekvieną kandidatų į Tarybos narius sąrašą, nurodytą Tvarkos aprašo
30 punkte, skaičiuoja atskirai.
37.
Tarybos narių rinkimų antrasis turas rengiamas, jei du ar daugiau kandidatų į 1 (vieną) Tarybos
nario vietą pagal Tvarkos aprašo 8.1 ar 8.2 punktuose nurodytą interesų sritį surenka didžiausią ir/ar
vienodą balsų skaičių. Rinkimų antrojo turo atveju netaikomas minimalus dalyvavusių Rinkėjų skaičius
(žr. Tvarkos aprašo 34 punktą).
38.
Kandidatai laikomi išrinktais, kai surenka daugiausiai, bet ne mažiau kaip pusę Rinkėjų
susirinkimo dalyvių balsų.
39.
Senato pirmininkas ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Tarybos kadencijos pabaigos paskelbia naujai
sudarytos Tarybos sudėtį.
40.
Kadenciją baigiančios Tarybos pirmininkas iki kadencijos pabaigos likus bent 1 (vienai) darbo
dienai šaukia posėdį, į kurį kviečiami ir naujos kadencijos Tarybos nariai, taip pat Senato nariai ir kiti
akademinės bendruomenės atstovai. Šiame posėdyje:
40.1.
Pasibaigia kadenciją baigiančios Tarybos įgaliojimai.
40.2.
Kadenciją pradedančios Tarybos nariai:
40.2.1. asmeniškai prisistato, pateikia savo veiklos Taryboje viziją ir pasirašo LMTA tarybos nario
įsipareigojimą (žr. 6 priedą) vadovautis LMTA ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti nustatytas
funkcijas;
40.2.2. visų narių balsų dauguma iš savo narių renka Tarybos pirmininką. Tarybos pirmininku negali
būti LMTA personalui priklausantis asmuo ar studentas.
40.3. Prasideda naujos Tarybos kadencija.
41. Tarybos nariai privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos tinklalapyje http://vtek.lt/index.php/deklaravimas .
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
42. Tarybos narys gali būti atšauktas iš Tarybos Mokslo ir studijų įstatyme ir LMTA statute nustatyta
tvarka.
43.

Šis Tvarkos aprašas ir jo pakeitimai tvirtinami LMTA Senato nutarimu.

44.

Šis Tvarkos aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos.
______________________________________________________________

LMTA tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo
1 priedas

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS
.............................................................. FAKULTETO
............................................................. KATEDRA (SKYRIUS, CENTRAS)
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. ......................................... d. Nr. ...............
Vilnius
Posėdis įvyko 20.....-.......-......., .......... val.
Posėdžio pirmininkas(ė) ........................................................................................................................
Posėdžio sekretorius(ė) .........................................................................................................................
Dalyvauja (iš viso ............... dėstytojų): ................................................................................................
................................................................................................................................................................
DARBOTVARKĖ:
Dėl kandidatų į Tarybos narius iškėlimo.
SVARSTYTA: Kandidatų į Tarybos narius iškėlimas.
1. Kandidatais į Tarybos narius pasiūlyta:
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Mokslo laipsnis / pripažintas
menininkas

Pareigos*

1.
2.
3.
4.
* - profesorius, docentas, lektorius ar asistentas; vyriausiasis mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo
darbuotojas ar jaunesnysis mokslo darbuotojo.

2. Slapto balsavimo rezultatai:
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Balsų skaičius
už

Balsų skaičius Nebalsavo
prieš

1.
2.
3.
4.
NUTARTA.
Kandidatais į Tarybos narius iškelti:
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Mokslo laipsnis / pripažintas
menininkas

Pareigos

1.
2.
3.
Posėdžio pirmininkas(ė)

..................................................

Posėdžio sekretorius(ė)

..................................................

(parašas)
(parašas)

LMTA tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo
2 priedas
(Kandidato į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narius sutikimo formos pavyzdys)

……………………………………………………………………………….
vardas, pavardė

................................................................................................................................................
katedros (skyriaus, centro) pavadinimas ir pareigos

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senatui

SUTIKIMAS
201.....-.......-.......
Vilnius

Sutinku dalyvauti kandidatu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos rinkimuose. Prašau
registruoti mane kandidatu1:


muzikos krypties studijų plėtros interesų srityje



teatro, kino ir šokio krypčių studijų plėtros interesų srityje



meno veiklos ir meno tyrimų plėtros interesų srityje



strateginio valdymo plėtros interesų srityje

..........................................
(parašas)

1

...............................................................................
(vardas, pavardė)

Pažymėkite vieną interesų sritį, kuriai ketinate atstovauti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos taryboje.

LMTA tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo
3 priedas
(Kandidato į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narius prašymo formos pavyzdys)

……………………………………………………………………………….
vardas, pavardė

................................................................................................................................................
katedros (skyriaus, centro) pavadinimas ir pareigos

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senatui

PRAŠYMAS
201.....-.......-.......
Vilnius

Prašau registruoti mane kandidatu į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narius2:


profesionaliosios muzikinės kultūros plėtros interesų srityje



profesionaliosios teatro, kino, šokio kultūros plėtros interesų srityje



meno ir verslo sintezės plėtros interesų srityje

..........................................
(parašas)

2

...............................................................................
(vardas, pavardė)

Pažymėkite vieną interesų sritį, kuriai ketinate atstovauti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos taryboje.

LMTA tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo
4 priedas
(Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos nario deklaracijos formos pavyzdys)

NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA
Vardas, pavardė

...............................................................................................................................

Darbovietė ir ...............................................................................................................................
pareigos
...............................................................................................................................
Institucija, kuriai
pateikiama LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
deklaracija
LMTA kolegialus valdymo
organas, kurio nariu LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS TARYBA
pretenduojama tapti
Siekdamas tapti kandidatu į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narius,
p a t v i r t i n u, kad:
aš atitinku Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos (toliau – Akademija) statute įtvirtintus reikalavimus kandidatui į Tarybos narius;
tarp manęs ir Akademijos nėra interesų konflikto, dėl kurio aš negalėčiau nešališkai ir
objektyviai atlikti savo pareigas kaip Akademijos tarybos narys;
per rinkimus į Akademijos tarybos narius ar, jei mane išrinks į Akademijos tarybos narius, per
Tarybos kadenciją nustatęs, kad toks interesų konfliktas yra, atsiranda ar išaiškėja, kad yra, nedelsdamas
apie jį pranešiu Akademijos senatui arba Akademijos tarybai (interesų konfliktui kilus ar išaiškėjus
kadencijos laikotarpiu), o jei interesų konflikto faktas pasitvirtins, atsistatydinsiu iš Akademijos tarybos
nario pareigų;
toliau yra pateikti visi mano ryšiai su juridiniais asmenimis (narystė, pareigos ar kitoks
dalyvavimas juridinio asmens veikloje) per 5 metus iki šios deklaracijos pateikimo:
Juridinis asmuo

...
...
...

...
...
...
..........................................
(parašas)

Veiklos pobūdis

Pareigos

...
...
...
...............................................................................
(vardas, pavardė)

......................................................
(data)

LMTA tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo
5 priedas
(Kandidato į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narius anketos formos pavyzdys)

KANDIDATO Į LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS TARYBOS NARIUS
ANKETA
1. Vardas, pavardė
2. Gimimo data
3. Gyvenamoji vieta
4. Telefono numeris
5. Elektroninio pašto adresas

6. Išsilavinimas
Švietimo įstaigos pavadinimas

Baigta studijų programa (specialybė)

Baigimo metai

7. Pedagoginis vardas / mokslo
laipsnis (jei turite)
8. Kokias užsienio kalbas mokate?
9. Pagrindinė darbovietė, pareigos
10. Kitos darbovietės (jei turite)
11. Visuomeninė veikla
12. Jūsų veikla Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos taryboje
įgyvendinant Akademijos misiją ir
puoselėjant jos vertybes; Jūsų
motyvaciją siekti Akademijos
strateginių tikslų (iki 1000 spaudos
ženklų)
13. Jūsų turimos žinios, patirtis ir
gebėjimai, reikalingi Tarybos nario
funkcijoms atlikti ir atstovauti
pasirinktai interesų sričiai (iki 1000
spaudos ženklų)

..........................................
(parašas)

...............................................................................
(vardas, pavardė)

......................................................
(data)

LMTA tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo
6 priedas
(Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos nario įsipareigojimo formos pavyzdys)

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS
TARYBOS NARYS (-Ė)
...............................................................................................................................
(vardas, pavardė)

ĮSIPAREIGOJIMAS
20......... m. .............................. ......... d.

Vykdydamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos statuto reikalavimus
į s i p a r e i g o j u:
vadovautis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir visuomenės interesais,
sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos statuto nustatytas tarybos nario funkcijas.

..........................................
(parašas)

...............................................................................
(vardas, pavardė)

