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Vadovaudamasi Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatų 

6 punktu, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos darbo reglamento 

3 ir 4 punktais ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. 

nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais 

pakeitimais) bei siekdama efektyviai ir operatyviai vykdyti savo funkcijas Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu ir jam pasibaigus, Vilniaus universiteto 

Matematikos ir informatikos fakulteto taryba 

n u t a r i a :   

1. Patvirtinti šias laikinąsias Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 

tarybos (toliau – Taryba) posėdžių organizavimą  reglamentuojančias nuostatas: 

1.1. Visi Tarybos posėdžiai karantino laikotarpiu ir jam pasibaigus, iki atskiro Tarybos 

sprendimo, vykdomi nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijas ar kitas elektroninio ryšio 

priemones.  

1.2. Posėdžiai paprastai organizuojami naudojant Microsoft Teams programą (toliau – 

MS Teams). Tarybos sprendimu posėdžiai gali vykti ir pasitelkus kitas elektronines ryšio 

priemones. 

1.3. Atviruose Tarybos posėdžiuose naudojant vaizdo konferenciją turi būti sudarytos 

sąlygos dalyvauti visiems to norintiems bendruomenės nariams, kurie apie norą dalyvauti 

posėdyje ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki posėdžio pradžios turi informuoti Tarybos 

sekretorę. 

1.4. Dalyvaujančiais posėdyje laikomi tie Tarybos nariai, kurie posėdžio metu yra 

prisijungę prie MS Teams vaizdo konferencijos arba, jei posėdis vyksta kitomis elektroninio 

ryšio priemonėmis, prisijungę jomis. Tikslų posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių skaičių 

fiksuoja ir Tarybos posėdžio protokole įrašo Tarybos sekretorė. 

1.5. Tarybos posėdžio metu atviras balsavimas vyksta Tarybos pirmininko nustatyta 

tvarka, su kuria posėdžio dalyviai yra supažindinami prieš balsavimą. 

1.6. Tarybos slaptas balsavimas vykdomas tam pritaikytomis elektroninėmis 

priemonėmis, su kuriomis Tarybos nariai yra iš anksto supažindinami. Slapto elektroninio 

balsavimo rezultatai perduodami slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijai. 

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo jo priėmimo momento ir galioja iki Tarybos nutarimo dėl 

jo pripažinimo netekusiu galios priėmimo. 
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