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Vadovaudamasi Lietuvos sporto universiteto (toliau – Universitetas) Statuto 50 ir 51 

straipsniais, Lietuvos sporto universiteto Taryba skelbia viešą tarptautinį konkursą (toliau – 

Konkursas) Lietuvos sporto universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) pareigoms eiti (kadencijos 

trukmė – 5 metai). 

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis mokslo laipsnį arba esantis 

pripažintas menininkas, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties, žinių ir gebėjimų, padedančių siekti 

aukštosios mokyklos tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją, t. y. plėtoti tarptautinius 

standartus atitinkančias studijas ir mokslinius tyrimus, skatinti eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) 

plėtrą sporto, kūno kultūros, sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės 

veiklos ir kitose su sportu susijusiose srityse. Kandidato į Rektoriaus pareigas veikla turi rodyti, kad jis 

suvokia Universiteto misiją, puoselėja Universiteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis Universiteto 

veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų Rektoriaus pareigoms vykdyti. 

Kandidatu į Rektoriaus pareigas gali būti Universitete nedirbantis asmuo. 

Kandidatuoti į Rektoriaus pareigas negali asmuo, kuris: 

- yra Tarybos narys ir nenusišalino nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant Aprašą  ir jį 

vykdant arba kitaip darė poveikį vykdant procedūras pagal patvirtintą Aprašą, kurie sukelia viešųjų ir 

privačių interesų konfliktą. Prieš pradedant Aprašo Tarybos nutarimo rengimo, svarstymo ar priėmimo 

procedūrą arba pačios procedūros metu Tarybos narys privalo informuoti kitus Tarybos narius, kurie 

kartu dalyvauja nutarimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą 

ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje; 

- dvi kadencijas iš eilės iki vykdomų rinkimų ėjo Universiteto Rektoriaus pareigas. 

 

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi pateikti Pareiškinius dokumentus užklijuotame 

voke iki 2018 m. lapkričio mėn. 21 d. 17.00 val. Personalo ir teisės skyriaus atstovui asmeniškai, 

išsiųsti registruotu paštu arba įteikti kurjerių tarnybai ne vėliau kaip iki pranešime apie Viešą konkursą 

nurodyto termino pabaigos.  

Kiekvienas Pretendentas privalo pateikti Universiteto Personalo ir teisės skyriaus atstovui 

Pareiškinius dokumentus lietuvių kalba arba pridedant teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus 

vertimus į lietuvių kalbą: 

1. prašymą dalyvauti viešame konkurse pagal Tarybos patvirtintą formą – Aprašo priedą Nr. 2; 

2. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

3. Pretendento aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

4. Pretendentui suteiktą mokslo (meno) laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją; 

5. Pretendento pedagoginę ir vadybinę patirtį patvirtinančius dokumentus (jų kopijas); 

6. Pretendento duomenų anketą, užpildytą pagal Tarybos patvirtintą formą – Aprašo priedą 

Nr. 3; 

7. Pretendento veiklos, jį išrinkus Rektoriumi, programą (rekomenduojama apimtis – apie 2500 

žodžių); 

8. Pretendento deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo, 

užpildytą pagal Tarybos patvirtintą formą – Aprašo priedą Nr. 4; 

Pastaba: 2–5 punktuose nurodytų Pareiškinių dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro. 

 



Tarybos posėdžiai, skirti pretendentų, įregistruotų Kandidatais į Lietuvos sporto universiteto 

Rektorius, prisistatymui Tarybai, įvyks 2018 m. gruodžio 14 d., Lietuvos sporto universitete, Sporto g. 

6, 215 aud., II aukštas, Kaunas. 

 

 

Išsamesnės informacijos apie viešą konkursą prašome teirautis taryba@lsu.lt arba tel. 8 37 203489. 

 

 

Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašas 

Lietuvos sporto universiteto statutas 
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