
 

PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto rektoriaus 

2017 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. R-323 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto dokumentų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Vilniaus 

universiteto (toliau – Universitetas) oficialiųjų dokumentų įforminimo ir rengimo bendruosius 

reikalavimus, taip pat Universiteto oficialiųjų elektroninių dokumentų turinio įforminimo 

reikalavimus. 

Taisyklių reikalavimai oficialiesiems elektroniniams dokumentams, kaip ir jų nuorašams, 

išrašams, konvertuotoms kopijoms, rengti taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja elektroninių 

dokumentų specifikacijose nustatytiems bendriesiems reikalavimams ar kitiems teisės aktams. 

Taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai netaikomi dokumentams, 

kurių formą ir struktūrą nustato tarptautiniai standartai ar susitarimai, ir šių standartų ar susitarimų 

privalomą taikymą nustato kiti teisės aktai. 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo 

taisyklių patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų 

valdymo taisyklių patvirtinimo“, Vilniaus universiteto statutu, Vilniaus universiteto Vizualinio 

identiteto vadovu, patvirtintu Vilniaus universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimu 

Nr. S-2017-7-8 „Dėl Vilniaus universiteto vizualinio identiteto vadovo patvirtinimo“ (toliau – 

Vizualinio identiteto vadovas) ir dokumentų rengimą reglamentuojančiais Universiteto teisės aktais. 

3. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos: 

3.1. Universiteto dokumento sudarytojas (toliau – dokumento sudarytojas) – Universitetas, 

Universiteto valdymo organai: Vilniaus universiteto rektorius (toliau – Rektorius), Vilniaus 

universiteto senatas (toliau – Senatas) ir Vilniaus universiteto taryba (toliau – Taryba), taip pat kiti 

Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka įgalioti asmenys ir Universiteto kamieniniai ar šakiniai 

padaliniai (toliau – padaliniai), turintys teisę sudaryti dokumentus, taip pat tokią teisę turintys 

Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti komitetai, komisijos ar kiti kolegialūs dariniai; 

3.2. Universiteto oficialusis dokumentas (toliau – dokumentas) – Universiteto sudarytas, 

patvirtintas ar gautas dokumentas, įtrauktas į apskaitą; 

3.3. Universiteto oficialusis elektroninis dokumentas (toliau – el. dokumentas) – Lietuvos 

vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka informacinių technologijų priemonėmis Universiteto 

sudarytas, patvirtintas ar gautas elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu ir įtrauktas 

į apskaitą. 

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, 

patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 

910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų 

vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos 

Reglamentas), Rektoriaus aktų apraše, patvirtintame Vilniaus universiteto rektoriaus 2015 m. 

gruodžio 28 d. įsakymu Nr. R-505 „Dėl Rektoriaus aktų aprašo patvirtinimo“. 

5. Dokumentai rengiami laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir teisinės terminijos. 
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Užsienio korespondentams siunčiamų dokumentų rekvizitai gali būti rašomi pasirinkta 

užsienio kalba, išskyrus dokumento sudarytojo pavadinimo rekvizitą, kuris rašomas pagal šių 

Taisyklių 11.3 papunktyje nustatytus reikalavimus. 

 

II SKYRIUS 

DOKUMENTŲ REKVIZITAI 

 

6. Dokumentuose, atsižvelgiant į jų paskirtį, nustatytoje nuolatinėje vietoje (1, 10, 13, 22 

priedai) gali būti šie rekvizitai: 

6.1. Universiteto logotipas; 

6.2. dokumento sudarytojo pavadinimas; 

6.3. adresatas; 

6.4. dokumento pavadinimas; 

6.5. dokumento data; 

6.6. dokumento registracijos numeris; 

6.7. dokumento sudarymo vieta; 

6.8. dokumento tekstas; 

6.9. parašas; 

6.10. dokumento tvirtinimo žyma; 

6.11. specialioji žyma; 

6.12. priedo žyma; 

6.13. gauto dokumento registracijos žyma; 

6.14. gauto dokumento nuoroda; 

6.15. rezoliucija; 

6.16. dokumento suderinimo žyma; 

6.17. viza; 

6.18. supažindinimo žyma; 

6.19. dokumento rengėjo nuoroda; 

6.20. tikrumo žyma; 

6.21. Universiteto duomenys. 

7. Kiekvienas rekvizitas atskiriamas nuo aukščiau esančių rekvizitų ne mažesniu kaip vienos 

eilutės intervalu, išskyrus šių Taisyklių 16 ir 23 punktuose nustatytus atvejus. Kai spausdinamą 

dokumentą sudaro daugiau nei vienas lapas, rekvizitai turi būti išdėstyti taip, kad į atskirą lapą nebūtų 

perkeliamas vien parašo ir po juo esantys kiti rekvizitai. 

Rekvizitai išdėstomi išilginiu centruotu (rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga vienodai nutolusios 

nuo dokumento kairiosios ir dešiniosios paraščių) arba kampiniu vėliaviniu (rekvizito eilutės prasideda 

arba vienodai nutolusios nuo dokumento kairiosios paraštės) būdais. 

8. Vadovaujantis Universiteto teisės aktais, dokumentuose rezoliucijos, vizos, supažindinimo 

žymos rekvizitai, o trumpai saugomuose dokumentuose – ir parašo bei tvirtinimo žymos rekvizitai gali 

būti nedėstomi, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. Tokiu atveju vizuojama, susipažįstama, 

pasirašoma ir tvirtinama Universiteto dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS). 

9. Universiteto rengiamų el. dokumentų turinyje rekvizitai dėstomi vadovaujantis šių 

Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka. 

10. Universiteto logotipas išdėstomas išilginiu centruotu būdu dokumento pradžioje, po 

viršutine parašte (1–9, 13–18, 20–23, 27–28 priedai). 

Jeigu Universiteto padalinys turi Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą padalinio 

logotipą, pagal Rektoriaus priskirtą kompetenciją padalinio rengiamame dokumente Universiteto 

logotipas keičiamas padalinio logotipu. 

Jeigu Universiteto padalinys turi Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą padalinio 

logotipą, taikant Taisyklių 11, 41, 52, 54, 55 punktų nuostatas Universiteto logotipas keičiamas 

padalinio logotipu. 
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11. Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po Universiteto logotipu didžiosiomis 

paryškintomis raidėmis ir išdėstomas išilginiu centruotu būdu (abu rekvizitai rašomi tik pirmame 

puslapyje) (1–9, 13–18, 20–23, 27–28 priedai). Jei logotipo dokumente nėra, sudarytojo pavadinimas 

išdėstomas po viršutine parašte (19, 24–26 priedai). Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas 

pagal šiuo reikalavimus: 

11.1. Dokumento sudarytojo pavadinimas turi atitikti teisės aktuose nustatytą pavadinimą, 

pvz.: 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 

11.1.1. Kai dokumento sudarytojas yra Taryba ar Senatas, rašomas visas valdymo organo 

pavadinimas, nurodant priklausomybę, pvz.: 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS 

11.1.2. Kai dokumento sudarytojas yra Rektorius ar kitas Universiteto teisės aktų nustatyta 

tvarka įgaliotas asmuo, rašomas visas jo pareigų pavadinimas nurodant priklausomybę, pvz.: 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

REKTORIUS 

arba 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

KAUNO FAKULTETO DEKANAS 

Nurodant dokumento sudarytojo pavadinimą, pareigoms apibūdinti vartojami vyriškosios 

giminės daiktavardžiai. 

11.1.3. Kai dokumento sudarytojas yra Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas 

Universiteto padalinys, rašomas visas jo pavadinimas nurodant priklausomybę, pvz.: 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

KAUNO FAKULTETAS 

11.1.4. Kai dokumento sudarytojas yra Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka sudaryta 

komisija, komitetas ar kitas kolegialus darinys, turintis teisę sudaryti dokumentus, dokumento 

sudarytojo pavadinimas rašomas pagal teisės akte dėl komisijos, komiteto ar kito kolegialaus darinio, 

turinčio teisę sudaryti dokumentus, sudarymo nustatytą komisijos ar komiteto funkciją, pvz.: 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA 

11.2. Kai dokumento sudarytojai yra keli, jų pavadinimai išdėstomi vienas po kitu ir 

atskiriami vienas nuo kito ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. 

11.3. Dokumento sudarytojo pavadinimas užsienio korespondentams siunčiamuose 

dokumentuose gali būti rašomas ne tik lietuvių, bet ir pasirinkta užsienio kalba ir išdėstomas po 

lietuvių kalba parašytu dokumento sudarytojo pavadinimu (16 priedas), pvz.: 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 

VILNIUS UNIVERSITY 

12. Adresatas rašomas po dokumento sudarytojo pavadinimu (13–20, 22, 27–28 priedai) 

pagal šiuos reikalavimus: 

12.1. Adresatas rašomas nuo kairiosios paraštės kampiniu vėliaviniu būdu. Jei nurodomi keli 

adresatai, jie išdėstomi vienas po kitu ir skiriami kableliais arba atskiriami ne mažesniu kaip vienos 

eilutės intervalu. 

12.2. Adresatas rašomas naudininko linksniu, pvz.: 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai 

12.3. Kai dokumentas siunčiamas pagal adresatų sąrašą, adresato rekvizito vietoje rašoma 

„Pagal adresatų sąrašą“. Kiekvienam adresatui su siunčiamu dokumentu gali būti siunčiamas adresatų 

sąrašas. 
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Adresatų sąrašas įforminamas pagal šių Taisyklių 61 punkte nustatytus reikalavimus. 

12.4. Adresuojant dokumentą valstybės institucijos, įstaigos, įmonės ar organizacijos 

padaliniui, organizacijos pavadinimas rašomas kilmininko linksniu, o padalinio pavadinimas – 

naudininko linksniu, pvz.: 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

Finansų departamentui 

12.5. Kai dokumentas adresuojamas vienam adresatui, o kitam adresatui siunčiama to 

dokumento kopija ar nuorašas, tai nurodoma atskiroje eilutėje prieš šį adresatą (siunčiant elektroninį 

dokumentą nurodyti, kad siunčiama kopija, nereikia), pvz.: 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 

Kopija 

Valstybinei mokesčių inspekcijai 

12.6. Kai dokumentas adresuojamas asmeniui kaip konkrečios įstaigos darbuotojui, rašomas 

jo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė naudininko linksniu, pvz.: 

Vilniaus universiteto prorektoriui 

V. Pavardeniui 

12.7. Adresatas gali būti nurodomas apibendrintai, pvz.: 

Lietuvos Respublikos ministerijoms 

Rengėjas sudaro ir pasilieka tikslų adresatų sąrašą, įformintą pagal šių Taisyklių 61 punkte 

nustatytus reikalavimus. 

12.8. Adresato rekvizitas gali būti papildomas įstaigos adresu. Kai dokumentas adresuojamas 

fiziniam asmeniui, adresato rekvizitas būtinai rašomas su adresu, pvz.: 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai 

Gedimino pr. 17 

01505 Vilnius 

arba 

Vardenei Pavardenei 

Girsūdų k. 

Daujėnų pšt. 

39200 Pasvalio r. sav. 

arba 

Monsieur Pierre Noir 

Rue du Midi 26 

1009 Pully  

SUISSE 

Adresato rekvizitas papildomas adresu pagal Universaliosios pašto paslaugos teikimo 

taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu 

Nr. 3-259 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo“. 

13. Dokumento pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir, išskyrus šių 

Taisyklių 13.2 papunktyje nustatytą atvejį, išdėstomas išilginiu centruotu būdu (1–13, 20–28 priedai). 

Dokumento pavadinimas rašomas pagal šiuos reikalavimus: 

13.1. Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas (įsakymas, potvarkis, 

pažyma, protokolas ar kt.), išskyrus šių Taisyklių 13.2 papunktyje nustatytą atvejį, ir antraštė, pvz.: 

LIETUVIŲ KALBOS BŪKLĖS GERINIMO VILNIAUS UNIVERSITETE DARBO 

GRUPĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

arba 

PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS 
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13.2. Raštuose dokumento rūšies pavadinimas nenurodomas. Antraštė pradedama žodžiu 

„dėl“, rašoma nuo dokumento kairiosios paraštės ir nuo aukščiau esančio adresato rekvizito 

atskiriama didesniu nei vienos eilutės intervalu (13–19 priedai), pvz.: 

DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO 

13.3. Teisės aktuose dokumento rūšies pavadinimas nurodomas atskiroje eilutėje po 

dokumento sudarytojo pavadinimu, o antraštė pradedama žodžiu „dėl“ (1–9 priedai), pvz.: 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO DOKUMENTŲ EKSPERTŲ 

KOMISIJOS SUDARYMO 

Teisės aktais tvirtinamų nuostatų, taisyklių, programų, kitų dokumentų (toliau – tvirtinami 

dokumentai) pavadinimas išdėstomas po tvirtinimo žymos rekvizitu (10–12 priedai). 

13.4. Kituose Universiteto rengiamuose dokumentuose (siunčiamose pažymose, taip pat 

aktuose, protokoluose, įgaliojimuose ar kt.) dokumento pavadinimas išdėstomas po dokumento 

sudarytojo pavadinimu (13, 21–25 priedai) arba, jei dokumente yra nurodytas adresatas, – po adresatu 

(13, 20, 22, 26–28 priedai).  

14. Dokumento data, išskyrus raštus, rašoma po dokumento pavadinimu išilginiu centruotu 

būdu (1–9, 13, 20–28 priedai). Raštuose data rašoma dokumento dešiniojoje pusėje po dokumento 

sudarytojo pavadinimu (13–19 priedai). Dokumento data rašoma arabiškų skaitmenų grupėmis arba 

mišriuoju būdu taip: 

14.1. Rašant datą skaitmenų grupėmis, metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės 

skiriamos brūkšneliais (13–28 priedai). Jei mėnesį ar dieną reiškia vienaženkliai skaičiai, prieš juos 

rašomas nulis, pvz.: 2016-09-01. 

14.2. Rašant datą mišriuoju būdu, nurodomas metų skaitmuo ir žodžio „metai“ santrumpa 

„m.“, mėnesio pavadinimas, dienos skaitmuo ir žodžio „diena“ santrumpa „d.“ (1–9 priedai). 

Vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio, pvz., 2016 m. rugsėjo 1 d. 

15. Dokumento registracijos numeris rašomas šalia dokumento datos, dešiniojoje 

dokumento datos rekvizito pusėje, ir kartu su data, išskyrus šių Taisyklių 15.2 papunktyje nustatytą 

atvejį, išdėstomas išilginiu centruotu būdu (1–9, 13, 21–28 priedai). Dokumento registracijos numeris 

rašomas pagal šiuos reikalavimus: 

15.1. Dokumento registracijos numerį, suteiktą dokumentų valdymo ar kitos Universiteto 

informacinės sistemos (personalo, studijų, viešųjų pirkimų ir kt.), sudaro žodžio „numeris“ santrumpa 

„Nr.“, dokumentų registro identifikavimo žymuo pagal Universiteto padalinio dokumentų registrų 

sąrašą ir registravimo šiame registre eilės numeris. Atsižvelgiant į dokumento rūšį, į registracijos 

numerį gali būti įtraukiamas padalinio identifikavimo kodas. DVS suteikto registracijos numerio 

pavyzdys: Nr. 10000-S-260 (10000 – padalinio identifikavimo kodas, S – registro identifikavimo 

žymuo, 260 – registracijos numeris).  

15.2. Raštuose dokumento registracijos numeris rašomas šalia dokumento datos, dešiniojoje 

dokumento datos rekvizito pusėje, ir kartu su data išdėstomas dešiniojoje dokumento pusėje (13–20 

priedai). 

15.3. Dokumento registracijos numeris gali būti papildomas paieškos duomenimis, pvz., 

bylos indeksu pagal Universiteto padalinio dokumentacijos planą ir kt., kurie rašomi skliaustuose, 

pvz.: (2.1) 10000-S-260 (2.1 – bylos indeksas pagal Universiteto padalinio dokumentacijos planą). 

15.4. Jei dokumento sudarytojai yra keli Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka įgalioti 

Universiteto padaliniai (ar Universitetas ir kita (-os) įstaiga (-os)), registracijos numeris susideda iš 

padalinių (Universiteto ir kitos (-ų) įstaigos (-ų) dokumento registracijos numerių, atskirtų vienas nuo 

kito pasviruoju brūkšniu, pvz.: Nr. V-19/(2.1) 10000-S-260. 

16. Dokumento sudarymo vieta rašoma po dokumento datos ir dokumento registracijos 

numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu, nepaliekant vienos eilutės intervalo. Dokumento 

sudarymo vieta nurodoma dokumentuose, kuriuose nėra Universiteto duomenų rekvizito (1–9, 22–28 

priedai). 
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17. Dokumento tekstas (taip pat lentelė, grafikas ir kt.) raštuose išdėstomas po antrašte (13–

19 priedai), teisės aktuose – po dokumento sudarymo vietos rekvizitu (tvirtinamuose dokumentuose 

– po dokumento pavadinimo rekvizitu) (atitinkamai 1–9, 10–12 priedai), kituose dokumentuose – po 

dokumento datos ir registracijos numerio (13, 20, 21 priedai) arba po sudarymo vietos rekvizitais 

(22–28 priedai). Dokumentų tekstui taikomi reikalavimai pateikti Taisyklių IV–VIII skyriuose.  

18. Parašo rekvizitą sudaro dokumentą pasirašiusio Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka 

įgalioto asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė. Parašo rekvizitas išdėstomas po 

dokumento tekstu (1–9, 13–28 priedai) pagal šiuos reikalavimus: 

18.1. Pareigų pavadinimas pradedamas rašyti nuo kairiosios paraštės, vardas ir pavardė 

rašomi tos pačios eilutės dešiniojoje pusėje, pasirašoma eilutės viduryje, pvz.: 

Rektorius (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

18.2. Pareigų pavadinimas gali būti rašomas nenurodant pasirašančio asmens priklausomybės 

padaliniui arba visas, nurodant priklausomybę padaliniui: 

18.2.1. Kai dokumento sudarytojas yra Universiteto akademinis kamieninis padalinys, o 

pasirašantis asmuo tiesiogiai priklauso dokumentą sudariusiam padaliniui, pareigų pavadinimas 

rašomas nenurodant priklausomybės, pvz., kai dokumento sudarytojas yra fakultetas, o pasirašo 

fakulteto dekanas (15 priedas), pvz.: 

Dekanas (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

18.2.2. Kai dokumento sudarytojas yra Universiteto akademinis kamieninis padalinys, o 

pasirašantis asmuo priklauso jo šakiniam padaliniui, pareigų pavadinimas rašomas nurodant 

priklausomybę, pvz., kai dokumento sudarytojas yra fakultetas, o pasirašo fakulteto katedros vedėja 

(16 priedas), pvz.: 

Lietuvių filologijos katedros vedėja (Parašas) Vardenė Pavardenė 

18.2.3. Kai dokumento sudarytojas yra Vilniaus universitetas, o pasirašantis asmuo priklauso 

Universiteto Centrinės administracijos šakiniam padaliniui arba Universiteto neakademiniam 

kamieniniam ar jo šakiniam padaliniui, pareigų pavadinimas rašomas nurodant priklausomybę (20 

priedas), pvz.: 

Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė (Parašas) Vardenė Pavardenė 

arba 

Turto valdymo ir paslaugų centro direktorius (Parašas) Vardenis Pavardenis 

18.2.4. Kai dokumento sudarytojas yra Vilniaus universiteto biblioteka, o pasirašantis asmuo 

tiesiogiai priklauso šiam Universiteto padaliniui, pareigų pavadinimas rašomas nenurodant 

priklausomybės, o kai pasirašantis asmuo priklauso Vilniaus universiteto bibliotekos šakiniam 

padaliniui, pareigų pavadinimas rašomas nurodant priklausomybę jam, pvz.: 

Direktorė  (Parašas) Vardenė Pavardenė 

arba 

Vilniaus universiteto bibliotekos 

Informacijos paslaugų centro vedėja (Parašas) Vardenė Pavardenė 

18.3. Kai dokumentą pasirašo ne vienas Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas 

asmuo, jų parašo rekvizitai išdėstomi vienas po kitu pagal pasirašančių asmenų einamas pareigas ir 

vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu, pvz.: 

Dekanas (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

Vyriausiasis specialistas (Parašas) (Vardas ir pavardė) 
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18.4. Kai dokumentą pasirašo Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo ir kitų 

įstaigų vadovai, parašo rekvizitai išdėstomi vienas po kitu dokumento sudarytojų pavadinimų 

išdėstymo eilės tvarka ir vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu, pvz.: 

Rektorius (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

Švietimo ir mokslo ministras (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

18.5. Kai dokumentą Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo komitetas, komisija ar 

kitas kolegialus darinys, nurodomos pasirašančių asmenų pareigos atitinkamame darinyje. Tuo 

atveju, jei komisija, komitetas ar kitas kolegialus darinys turi pirmininką / vadovą, jo vardas ir 

pavardė rašomi pirmiausia. Jei Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka dokumentą pasirašo ir 

dalyvaujantys (kviestieji) asmenys, jie pasirašo po narių parašais (prireikus parašo rekvizite, prie 

vardo ir pavardės, gali būti nurodomos ir einamosios pasirašančių asmenų pareigos), pvz.: 

Komisijos pirmininkas (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

Komisijos sekretorius (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

Nariai 

 (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

Dalyvaujantys (kviestieji) asmenys 

 

(Pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

(Pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

18.6. Kai dokumentą pasirašo asmuo, Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas 

laikinai eiti vadovo pareigas, tokios jo pareigos nurodomos parašo rekvizite, pvz.: 

L. e. rektoriaus pareigas (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

18.7. Kai dokumentą pasirašo ne vadovas, o Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas 

kitas asmuo (pavaduojantis vadovą ar kt.), tai nurodoma parašo rekvizite, pvz.: 

Teisėkūros skyriaus vadovė, pavaduojanti 

Teisės departamento direktorių (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

18.8. Kai tipografiniu būdu pagamintoje teisės aktu patvirtintoje dokumento formoje 

įforminamą dokumentą Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo kitas asmuo, kurio pareigų 

pavadinimas, vardas ir pavardė neatitinka dokumento formoje įrašytų, po jais rašomas (gali būti 

ranka) kitas parašo rekvizitas, pvz.: 

Vedėjas (Parašas) Vardenis Pavardenis 

Vedėjo pavaduotojas (Parašas) Vardas Pavardaitis 

18.9. Kai parašo rekvizite dedamas Universiteto ar Universiteto padalinio antspaudas, jis turi 

liesti pasirašiusio asmens pareigų pavadinimą. 

19. Dokumento tvirtinimo žyma išdėstoma lapo dešiniojoje pusėje virš dokumento 

pavadinimo kampiniu vėliaviniu būdu pagal šiuos reikalavimus (10–12, 22, 24 priedai): 

19.1. Dokumento tvirtinimą žymintis žodis rašomas didžiosiomis raidėmis, išskyrus šių 

Taisyklių 19.5 papunktyje nustatytą atvejį. 
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19.2. Kai dokumentas tvirtinamas Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto asmens 

parašu, tvirtinimo žymą sudaro žodis „tvirtinu“, tvirtinančio asmens visas pareigų pavadinimas, 

parašas, vardas ir pavardė, data (24 priedas), pvz.: 

TVIRTINU 

Vilniaus universiteto rektorius 

(Parašas) 

Vardenis Pavardenis 

(Data) 

19.3. Kai dokumentas tvirtinamas teisės aktu, tvirtinimo žymą sudaro: žodis „patvirtinta“ ir 

teisės akto, kuriuo patvirtintas dokumentas, nuoroda (11 priedas), pvz.: 

PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto rektoriaus 

2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. R-40 

 

19.4. Kai teisės aktu tvirtinamas dokumentas išdėstomas nauja redakcija, teisės akto 

tvirtinimo žymoje nurodomas pirminis teisės aktas, kitoje eilutėje skliaustuose nurodomas teisės 

aktas, kuriuo tvirtinamas dokumentas dėstomas nauja redakcija ir žodis „redakcija“ (12 priedas), pvz.: 

PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto rektoriaus 

2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. R-40 

(Vilniaus universiteto rektoriaus 

2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. R-130 redakcija) 

19.5. Kai teisės aktu tvirtinama dokumento forma, žymą sudaro žodžiai „Forma patvirtinta“ 

ir teisės akto, kuriuo patvirtinta forma, nuoroda, pvz.: 

Forma patvirtinta 

Vilniaus universiteto rektoriaus 

2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. R-41 

19.6. Kai teisės aktų nustatyta tvarka dokumentui turi būti pritariama, tvirtinimo žymoje 

rašomas žodis „pritarta“ ir teisės akto, kuriuo dokumentui pritarta, nuoroda, pvz.: 

PRITARTA 

Vilniaus universiteto senato  

2014 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. S-2014-9-8 

19.7. Jei teisės aktų nustatyta tvarka tvirtinimo žymoje turi būti Universiteto ar jo padalinio 

antspaudas, jis dedamas taip, kad liestų pareigų pavadinimą. 

20. Specialioji žyma rašoma (arba dedamas spaudas) dokumento pradžioje, viršutinės 

paraštės dešiniojoje pusėje paryškintomis raidėmis (1, 10, 13, 22 priedai), pvz.: Projektas, Išrašas, 

Kopija, Vertimas. 

21. Priedo žyma išdėstoma dokumento priedo pradžioje, dešiniojoje pusėje, kampiniu 

vėliaviniu būdu, pvz.: 

Vilniaus universiteto rektoriaus 

2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. R-42 

priedas 

Jei yra daugiau nei vienas priedas, nurodomas jo eilės numeris. Priedo eilės numeris kartu su 

žodžiu „priedas“ rašomas iš naujos eilutės, pvz.: 

Vilniaus universiteto dokumentų 

rengimo taisyklių 

1 priedas 
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22. Gauto dokumento registracijos žyma rašoma (arba dedamas spaudas) dokumento 

pradžioje, viršutinės paraštės dešiniojoje pusėje. Žymą sudaro: dokumentą gavusio padalinio 

pavadinimas, pažymint jo priklausomybę Vilniaus universitetui (galima naudoti santrumpą „VU“), 

žodis „Gauta“, dokumento gavimo data ir registracijos numeris, pvz.: 

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA 

GAUTA 
2016-09-01 Nr. 540000-G-120   

arba 

VU Komunikacijos fakultetas 

Gauta 

2016-09-01 Nr. 160000-G-1   

23. Gauto dokumento nuoroda atsakomuosiuose raštuose rašoma po dokumento datos ir 

registracijos numerio rekvizitais, nepaliekant vienos eilutės intervalo (13, 14 priedai). Kituose 

atsakomuosiuose dokumentuose gauto dokumento nuoroda rašoma dokumento dešiniojoje pusėje po 

dokumento sudarytojo pavadinimu (13, 20 priedai). Gauto dokumento nuoroda rašoma pagal šiuos 

reikalavimus: 

23.1. Gauto dokumento nuorodą sudaro raidė „Į“, dokumento, į kurį atsakoma, data ir jo 

registracijos numeris, pvz.: 

Į 2016-09-01 Nr. 1-113 

23.2. Jei gauto dokumento registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento data ir 

dokumento rūšies pavadinimas, pvz.: 

Į 2016-09-01 prašymą 

23.3. Jei gauto dokumento datos ir registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento gavimo 

data, pvz.: 

Į 2016-09-01 gautą prašymą 

24. Rezoliucija, kai teisės aktų nustatyta tvarka veiksmas atliekamas ne DVS, rašoma 

dokumento laisvame plote tarp dokumento sudarytojo pavadinimo ir teksto neliečiant kitų rekvizitų 

(22 priedas) pagal šiuos reikalavimus: 

24.1. Rezoliucijoje rašoma su dokumentu susijusio pavedimo vykdytojo vardas ir pavardė ar 

padalinys, pavedimo turinys, įvykdymo terminas (jei reikia), pavedimą davusio asmens pareigų 

pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data, pvz.: 

Vardeniui Pavardaičiui 

Prašau parengti atsakymą iki 2017-07-05 

(Pareigų pavadinimas) 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 

24.2. Kai pavedimas duodamas keliems vykdytojams, už pavedimo įvykdymą atsakingo 

vykdytojo pavardė nurodoma pirmoji. 

25. Dokumento suderinimo žymos rekvizitas išdėstomas po parašo rekvizitu arba po 

baigiamuoju brūkšniu kampiniu vėliaviniu būdu nuo dokumento kairiosios paraštės (1, 10 priedai). 

Suderinimo žymą sudaro didžiosiomis raidėmis rašomas žodis „suderinta“, laikomasi šių 

reikalavimų: 

25.1. Kai dokumentas derinamas su įstaiga, nurodomas tos įstaigos vadovo pareigų 

pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data, pvz.: 

SUDERINTA 

Lietuvos Respublikos kultūros ministras 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 
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25.2. Kai dokumente yra dvi suderinimo žymos ar daugiau, jos išdėstomos greta, pvz.: 

SUDERINTA      SUDERINTA 

Lietuvos Respublikos     Lietuvos Respublikos  

kultūros ministras     finansų ministras 

(Parašas)      (Parašas) 

(Vardas ir pavardė)     (Vardas ir pavardė) 

(Data)       (Data) 

25.3. Kai suderinimo procedūra patvirtinama įstaigos raštu, suderinimo žymoje nurodomas 

įstaigos pavadinimas, rašto data ir registracijos numeris, pvz.: 

SUDERINTA 

Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos 

2016-08-14 raštu Nr. 1D-915 

26. Viza, jei teisės aktų nustatyta tvarka vizuojama ne DVS, dėstoma (arba dedamas spaudas) 

po parašo rekvizitu kampiniu vėliaviniu būdu pagal šiuo reikalavimus: 

26.1. Vizą sudaro vizuojančio asmens visas pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, 

data (1–10, 13–22, 27–28 priedai), pvz.: 

Vilniaus universiteto 

Kauno fakulteto dekanas  

(Parašas)  

(Vardas ir pavardė) 

(Data)  

Jei dedamas spaudas su vizuojančio asmens pareigų pavadinimu, vardu ir pavarde, pasirašoma 

ir parašoma data. 

26.2. Kai dokumento rengėjas vizuoja dokumentą, kuriame yra rengėjo nuoroda, rengėjas 

pasirašo virš šios nuorodos; data rašoma po nuoroda, pvz.: 

(Parašas) 

(Rengėjo nuoroda) 

(Data) 

26.3. Jei teisės aktų nustatyta tvarka vizuojama ne DVS, nuoroda apie pastabas ar atskirąją 

nuomonę dėl dokumento rašoma virš vizos, pvz.: 

Pastabos pridedamos 

(Pareigų pavadinimas) 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 

26.4. Jei dokumente yra keletas vizų, jos rašomos greta arba viena po kitos. 

27. Supažindinimo žyma, dėstoma pagal šiuos reikalavimus: 

27.1. Kai su dokumentu supažindinama DVS, rengiamame dokumente po parašo rekvizitu, 

dėstant nuo dokumento kairiosios paraštės, nurodoma, kas turės būti supažindintas DVS 

užregistravus dokumentą (1–10 priedai), pvz.: 

Supažindinti: Teisės departamento darbuotojus, Vardenį Pavardenį. 

27.2. Kai dokumento projektas rengiamas DVS, kas turės būti supažindintas, nurodoma tik 

DVS priemonėmis. 

 

 

 



 

11 

27.3. Kai Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka su dokumentu supažindinama ne DVS, o 

atspausdintame dokumente, supažindinimo žyma išdėstoma po parašo ir vizų rekvizitais kampiniu 

vėliaviniu būdu (1, 10, 22 priedai), nurodant susipažinimą ar sutikimą (nesutikimą) reiškiančius 

žodžius, pareigų pavadinimą, parašą, vardą ir pavardę, datą, pvz.: 

Susipažinau          

(Pareigų pavadinimas)           

(Parašas)        

(Vardas ir pavardė)          

(Data)         

arba 

Sutinku (Nesutinku) 

(Pareigų pavadinimas) 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 

Pasirašytinai supažindinant su dokumentu darbuotojus, supažindinimo žymos rašomos 

dokumento pabaigoje esančiame laisvame plote arba dokumento paskutinio lapo antroje pusėje, pvz.: 

Susipažinome 

(Pareigų pavadinimas) 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 

 

(Pareigų pavadinimas) 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 

28. Dokumento rengėjo nuoroda dėstoma dokumento, išskyrus teisės aktus, pabaigoje, 

kairiojoje pusėje, virš apatinės paraštės. Vienoje eilutėje rašomas dokumentą parengusio darbuotojo 

vardas ir pavardė, kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) (13–22, 27, 

28 priedai), pvz.: 

Vardenis Pavardenis, tel. (8 5) 268 8249, el. p. vardenis.pavardenis@aa.vu.lt  

Teisės aktuose dokumento rengėjo nuoroda nedėstoma, rengėjas nurodomas Taisyklių 41 

punkte nustatyta tvarka. 

29. Tikrumo žyma naudojama, kai teisės aktų nustatyta tvarka reikia patvirtinti Universitete 

sudaryto ar oficialiai gauto dokumento kopijos, išrašo ar nuorašo tikrumą. Tikrumo žyma rašoma 

dokumento pabaigoje esančiame laisvame plote (1, 10, 13, 22 priedai). 

29.1. Tikrumo žymą sudaro žodžiai „Kopija tikra“ („Nuorašas (Išrašas) tikras“), dokumento 

kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą tvirtinančio Rektoriaus įgalioto asmens pareigų pavadinimas, 

parašas, vardas ir pavardė, data, pvz.: 

Kopija tikra 

(Pareigų pavadinimas) 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 

29.2. Jei dokumentą sudaro keli lapai, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame 

plote nurodoma: „Kopija tikra“ („Nuorašas (Išrašas) tikras“) ir pasirašoma. Paskutiniame lape 

tikrumo žyma rašoma pagal šių Taisyklių 29.1 papunktyje nustatytus reikalavimus.  
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29.3. Jei teisės aktų nustatyta tvarka tikrumo žymoje turi būti antspaudas, jis dedamas taip, 

kad liestų pasirašiusio asmens pareigų pavadinimą. 

30. Universiteto duomenys išdėstomi stulpeliais dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje 

(13–18, 20–21 priedai), išskyrus šių Taisyklių 30.3 papunktyje nustatytą atvejį, taip: 

30.1. Universiteto duomenis sudaro juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė 

informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.), registro, kuriame kaupiami ir 

saugomi duomenys apie juridinį asmenį, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pvz.: 

 Viešoji įstaiga Tel. (8 5) 268 7000 Duomenys kaupiami ir saugomi 

 Universiteto g. 3 El. p. infor@cr.vu.lt  Juridinių asmenų registre 

 01513 Vilnius www.vu.lt Kodas 211950810 

arba 

 Public institution Tel. +370 5 268 7000 Code in the Register 

 Universiteto Str. 3 E-mail infor@cr.vu.lt of Legal Entities 

 LT-01513 Vilnius  www.vu.lt 211950810 

 Lithuania   

30.2. Kai dokumento sudarytojas yra Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas 

Universiteto padalinys, Universiteto duomenų rekvizitas gali būti papildomas konkretaus 

Universiteto padalinio kontaktine informacija (15, 16, 18 priedai), pvz.: 

 Viešoji įstaiga  Duomenys kaupiami ir saugomi Fakulteto duomenys: 

 Universiteto g. 3  Juridinių asmenų registre Muitinės g. 8, 44280 Kaunas 

 01513 Vilnius  Kodas 211950810 Tel. (8 37) 422 523, el. p. info@knf.vu.lt 

    www.knf.vu.lt 

Kai dokumento sudarytojas yra Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas Universiteto 

padalinys, taikant Taisyklių 30.3 papunkčio ir 52, 55, 57 punktų nuostatas Universiteto duomenų 

rekvizitas gali būti papildomas konkretaus Universiteto padalinio kontaktine informacija. 

30.3. Kai siunčiamo dokumento sudarytojai yra keli, Universiteto ir kitos valstybės ar 

savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės, valstybės įgalioto asmens (toliau – įstaiga) duomenys 

rašomi po kiekvieno sudarytojo pavadinimu (ir atskiriami linija) (17 priedas). 

30.4. Telefono ir fakso numeriai rašomi vadovaujantis Nacionalinių ir tarptautinių telefono 

ryšio numerių rašymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1162 „Dėl Nacionalinių ir tarptautinių telefono 

ryšio numerių rašymo taisyklių patvirtinimo“. 

  

III SKYRIUS 

UNIVERSITETO ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS 

 

31. Bendruosius el. dokumentų sandaros reikalavimus nustato Elektroninių dokumentų 

specifikacijų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3 E)-41 „Dėl Elektroninių dokumentų specifikacijų 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

32. Rengiami el. dokumentai turi atitikti el. dokumentų specifikacijose nustatytus turinio 

formatus. 

Rašytiniams dokumentams prilygintų el. dokumentų turinys turi būti parengtas taip, kad el. 

dokumentą pasirašius bet kurios peržiūros metu būtų užtikrintas jo turinio nekintamas atvaizdavimas 

informacinių technologijų priemonėmis. 

33. El. dokumentų turinyje, atsižvelgiant į jų paskirtį, gali būti išdėstyti Taisyklių 6 punkte 

išvardyti rekvizitai, laikantis šių papildomų reikalavimų: 

33.1. El. dokumentai derinami (kai derinama su kitomis institucijomis), tvirtinami ir 

pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu (toliau – el. parašu). 
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33.2. Kvalifikuotu el. parašu pasirašomas visas el. dokumentų turinys ir (ar) kiti pasirašomieji 

elementai, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. El. dokumento turinyje parašo rekvizitas įforminamas 

be parašo, o tvirtinimo ir suderinimo žymų dalys – be parašo ir datos. 

Jei kvalifikuoto el. parašo sertifikate yra nurodytas pasirašančio asmens pareigų pavadinimas, 

el. dokumento turinyje parašo rekvizitas nebūtinas, o tvirtinimo ir suderinimo žymų rekvizitai gali 

būti įforminami be pareigų pavadinimo, vardo ir pavardės. 

33.3. El. dokumento turinyje viza, rezoliucija ir supažindinimo žyma nerašomos. 

Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka el. dokumento turiniui vizuoti, rezoliucijai ar 

supažindinimo žymai įforminti gali būti pasirenkamas kvalifikuotas el. parašas arba el. parašas, 

sukurtas DVS priemonėmis.  

33.4. El. dokumento turinyje dokumento registracijos numerio žyma gali būti nedėstoma. 

34. El. dokumento nuorašams, išrašams ir konvertuotoms kopijoms tvirtinti naudojamas 

kvalifikuotas el. parašas arba kvalifikuotas elektroninis spaudas. 

35. El. dokumento išrašo turinyje turi būti šie rekvizitai: specialioji žyma (žodis „Išrašas“ 

paryškintomis raidėmis), dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento pavadinimas (antraštė), 

dokumento data, registracijos numeris, reikalinga dokumento teksto dalis ir parašo rekvizito dalys 

(be parašo). 

36. El. dokumento nuorašo turinyje turi būti šie rekvizitai: specialioji žyma (žodis „Nuorašas“ 

paryškintomis raidėmis), dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento pavadinimas (antraštė), 

dokumento data, registracijos numeris, visas dokumento tekstas, parašo rekvizito dalys (be parašo). 

37. Kvalifikuoti el. parašai ir kvalifikuoti elektroniniai spaudai turi atitikti Europos 

Parlamento ir Tarybos Reglamente, el. dokumentų specifikacijose ir el. parašo taisyklėse nustatytus 

el. parašo sudarymo ir tikrinimo reikalavimus. 

Kvalifikuotų el. parašų ar kvalifikuotų elektroninių spaudų galiojimo įrodymams išsaugoti 

gali būti naudojamos tik kvalifikuotos elektroninės laiko žymos. 

 

IV SKYRIUS 

BENDRIEJI UNIVERSITETO DOKUMENTŲ TEKSTO ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 

 

38. Dokumentų teksto pastraipos pradedamos rašyti atitraukiant pirmą eilutę vienodu, ne 

didesniu kaip 22 mm atstumu nuo dokumento kairiosios paraštės. Tarp pastraipų eilučių tarpai 

nedaromi. 

39. Tekstas gali būti dėstomas laisva forma, skirstomas skyriais, skirsniais, poskyriais, 

punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais, laikantis šių reikalavimų: 

39.1. Dokumente naudojamos į teisės aktus nukreipiančios nuorodos rašomos Teisės aktų 

projektų rengimo rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. 

gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ 

(toliau – Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos), nustatyta tvarka. 

39.1.1. Teikiant nuorodą į tam tikrą įstatymą, nurodomas visas įstatymo pavadinimas, 

prireikus ir straipsnis, jo dalis ar punktas. Kartojant tekste nuorodą į tą patį įstatymą gali būti rašomas 

trumpesnis įstatymo pavadinimas (pvz., be žodžių „Lietuvos Respublikos“) arba gali būti rašomas 

sutrumpintas įstatymo pavadinimas skliaustuose nurodant toliau vartojamą trumpinį, pvz.: „Tvarkos 

aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – 

Įstatymas) nuostatomis“. 

39.1.2. Teikiant nuorodą į kitą teisės aktą, išskyrus įstatymą, nurodomas teisės aktą priėmusio 

subjekto (subjektų) pavadinimas (pavadinimai), teisės akto priėmimo data, teisės akto rūšis, teisės 

aktą priėmusio subjekto (subjektų) suteiktas numeris, visas teisės akto pavadinimas (antraštė), 

prireikus nurodomas ir punktas, punkto papunktis ar punkto pastraipa, o jei teisės aktas suskirstytas 

straipsniais – straipsnis, jo dalis ar punktas, pvz.: „Siekdamas įgyvendinti Vilniaus universiteto 

rektoriaus 2016 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. R-280 „Dėl Centrinės administracijos ir kamieninių 

neakademinių padalinių organizacinės struktūros patvirtinimo“ 2.2 papunktį, ...... .“ Kelis kartus 
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kartojant nuorodą į tą patį teisės aktą, nurodomas teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) 

pavadinimas (pavadinimai), teisės akto priėmimo data, teisės akto rūšis, teisės aktą priėmusio 

subjekto (subjektų) suteiktas numeris, o teisės akto pavadinimas (antraštė) neberašomas. 

39.1.3. Teikiant nuorodą į kitu teisės aktu patvirtintus nuostatus, taisykles, programą, įkainius 

ir pan., nurodomas jų pavadinimas, teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) pavadinimas 

(pavadinimai), teisės akto priėmimo data, teisės akto rūšis, teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) 

suteiktas numeris ir visas teisės akto pavadinimas (antraštė). Tekste kartojant nuorodą į tuos pačius 

nuostatus, taisykles, programą, įkainius ir pan., skliaustuose turi būti nurodoma, kad toliau rašomas 

tik nuostatų, taisyklių, programos, įkainių ir pan. pavadinimas arba trumpinys, pvz.: Vilniaus 

universiteto kamieninio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai yra patvirtinti Vilniaus 

universiteto senato 2016 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. S-2016-1-6 „Dėl Vilniaus universiteto 

kamieninio padalinio pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai). 

39.2. Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir visame tekste numeruojami iš eilės, po 

skaitmens rašomas taškas ir pradedama rašyti didžiąja raide. Punkto pastraipos nenumeruojamos. 

Punkto papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės. Papunkčius sudaro 

punkto ir papunkčio eilės numeriai. Po punkto ir papunkčio skaitmenų dedami taškai. Kai papunkčius 

sudaro sakinio dalys, jie pradedami mažąja raide ir atskiriami vienas nuo kito kabliataškiu. 

Papunkčiai, kuriuos sudaro sakinys ar keli sakiniai, pradedami didžiąja raide. 

 

V SKYRIUS 

UNIVERSITETO TEISĖS AKTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 

 

40. Teisės aktų projektai rengiami vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Teisės aktų projektų 

rengimo rekomendacijomis. 

41. Privalomi teisės aktų (1–9 priedai) rekvizitai: Universiteto logotipas, dokumento 

sudarytojo pavadinimas, dokumento pavadinimas, dokumento data, registracijos numeris, dokumento 

sudarymo vieta, tekstas, parašas, vizos, jei teisės aktų nustatyta tvarka teisės akto projektas buvo 

rengtas ne DVS. Visada privaloma dokumento rengėjo viza (teisės aktuose rengėjo nuorodos 

rekvizitas nenaudojamas), kuri, kai teisės akto projektas rengiamas DVS, dokumente išdėstoma be 

parašo ir datos dalių tokiu būdu: 

Parengė 

(Pareigų pavadinimas) 

(Vardas ir pavardė) 

Kai teisės akto projektas teisės aktų nustatyta tvarka rengiamas ne DVS, dokumento rengėjo 

vizos rekvizitas dokumente įformintinas su parašo ir datos dalimis, pvz.: 

Parengė 

(Pareigų pavadinimas) 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 

42. Kai teisės aktą sudaro Universitetas ir kita įstaiga, dokumente Universiteto logotipas 

(kitos įstaigos – herbas, logotipas ar prekių ženklas) nenaudojamas, o dokumento sudarytojų 

pavadinimai išdėstomi pagal šių Taisyklių 11.2 papunktyje nustatytus reikalavimus. 

43. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka teisės akto projektas rengiamas ne DVS, Taisyklių 27.1 

papunktyje nustatyta tvarka reikia nurodyti, kas turės būti supažindintas su užregistruotu dokumentu 

DVS. 

Teisės aktų nustatyta tvarka rengdamas teisės akto projektą DVS, rengėjas DVS priemonėmis 

nurodo, kas turės būti supažindintas su užregistruotu teisės aktu. 

44. Neprivalomi teisės aktų rekvizitai: specialioji žyma, suderinimo žyma, rezoliucija 

(1 priedas). 
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45. Kai teisės aktą, priimamą vykdant Rektoriui Vilniaus universiteto statute nustatytus 

įgaliojimus, priima Rektoriaus įgaliotas asmuo, teisės akto sudarytojo pavadinime žodis „Rektorius“ 

keistinas į atitinkamą įgalioto asmens pareigų pavadinimą. 

46. Teisės aktų data rašoma mišriuoju būdu pagal šių Taisyklių 14.2 papunktyje nustatytus 

reikalavimus. 

47. Teisės akto tekstas turi būti glaustas, aiškus, logiškas, jame pirmą kartą minimas 

pavadinimas negali būti trumpinamas, teisės aktų tekstui taikomi tokie reikalavimai: 

47.1. Teisės aktų tekstą sudaro punktai, jų pastraipos ir punktų papunkčiai, rašomi laikantis 

šių Taisyklių 39.2 papunktyje nustatytos tvarkos. 

47.2. Teisės akto tekstą sudaro preambulė ir dėstomoji dalis: 

47.2.1. Preambulėje nurodomas teisės akto priėmimo pagrindas ir / ar tikslas. Preambulė 

paprastai pradedama žodžiais „Vadovaudamasis (-si)“, „Įgyvendindamas (-a)“, „Vykdydamas (-a)“, 

„Atsižvelgdamas (-a)“, „Siekdamas (-a)“. 

47.2.2. Teisės akto dėstomoji dalis pradedama po preambulės iš naujos eilutės tvarkomąjį 

veiksmą reiškiančiu žodžiu mažąja raide. Tvarkomąjį veiksmą reiškiantis žodis rašomas išretintai 

veiksmažodžio esamojo laiko vienaskaitos pirmojo asmens forma, pvz.: 

Vadovaudamasis ...... , 

t v i r t i n u ...... . 

47.2.3. Jei teisės akto dėstomoji dalis skirstoma punktais, po preambulės rašomas dvitaškis, 

kiekvienas įsakymo punktas numeruojamas, pradedamas atitinkamu tvarkomąjį veiksmą reiškiančiu 

žodžiu didžiąja raide. Tvarkomąjį veiksmą reiškiantis žodis rašomas išretintai veiksmažodžio 

esamojo laiko vienaskaitos pirmojo asmens forma, pvz.: 

Vadovaudamasis ...... : 

1. T v i r t i n u ...... : 

1.1. ...... ; 

1.2. ...... . 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios ...... . 

3. Į p a r e i g o j u  ...... . 

4. P a v e d u  ...... . 

47.2.4. Kolegialių valdymo organų priimamų teisės aktų (Senato ir Tarybos nutarimų) 

dėstomoji dalis pradedama sprendimo veiksmą reiškiančiu žodžiu „nutaria“, rašomu išretintomis 

raidėmis, po jo rašomas dvitaškis, jei dėstomoji dalis skirstoma punktais. Punktai pradedami rašyti 

veiksmažodžio bendratimi, pvz.: 

Vilniaus universiteto taryba n u t a r i a: 

1. Patvirtinti ...... . 

2. Įpareigoti ...... . 

47.3.  Teisės akto, kuriuo tvirtinami nuostatai, taisyklės ar kiti dokumentai, tekste nurodomas 

pridedamo tvirtinamo dokumento pavadinimas su nuoroda „pridedama“, pvz.: 

T v i r t i n u  Vilniaus universiteto dokumentų valdymo sistemos naudojimo taisykles 

(pridedama). 

arba 

T v i r t i n u  pridedamus: 

1. Teisės departamento nuostatus. 

2. Teisės departamento direktoriaus pareigybės aprašymą. 

47.4. Kai teisės aktas turi priedų, jie nurodomi teisės akto tekste, pvz.: 

P e r d u o d u  Šiaulių universitetui, dalyvaujančiam ....... projekte, valdyti, naudoti ir 

disponuoti 40 metodinių priemonių, nurodytų šio įsakymo priede. 
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48. Teisės aktai (ir jų sudedamosios dalys, kaip punktai, punktų papunkčiai, punktų 

pastraipos) keičiami, pildomi ir pripažįstami netekusiais galios, vadovaujantis Teisės aktų projektų 

rengimo rekomendacijomis. 

Vienasmenio subjekto (Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto asmens) priimto 

teisės akto punktų ir (ar) jų sudedamųjų dalių keitimas, papildymas ar pripažinimas netekusiais galios 

pradedamas tvarkomąjį veiksmą reiškiančio veiksmažodžio esamojo laiko vienaskaitos pirmojo 

asmens forma: „pakeičiu“, „papildau“, „pripažįstu netekusiu galios“. 

Kolegialių valdymo organų (Senato, Tarybos) ir kitų kolegialių subjektų priimto teisės akto 

straipsnių ar punktų ir (ar) jų sudedamųjų dalių keitimas, papildymas ar pripažinimas netekusiais 

galios pradedamas tvarkomąjį veiksmą reiškiančio veiksmažodžio bendraties forma: „pakeisti“, 

„papildyti“, „pripažinti netekusiu (netekusia) galios“. 

49. Tvirtinamų dokumentų privalomi rekvizitai: tvirtinimo žyma, dokumento pavadinimas, 

dokumento tekstas (10–12 priedai). 

50. Neprivalomi tvirtinamų dokumentų rekvizitai: specialioji žyma, suderinimo žyma, vizos 

(iš kurių viena gali būti rengėjo, išdėstyta Taisyklių 41 punkte nustatyta tvarka), supažindinimo žyma 

(10 priedas). Tvirtinamų dokumentų tekstas dėstomas taip: 

50.1. Tvirtinamų dokumentų tekstas gali būti skirstomas skyriais, skirsniais, poskyriais. 

Skyriai iš eilės žymimi paryškintais romėniškais skaitmenimis ir žodžiu didžiosiomis paryškintomis 

raidėmis (pvz., I SKYRIUS) ir turi pavadinimus. Skirsniai rašomi žodžiais išreikštais skaitmenimis 

įvardžiuotine forma didžiosiomis paryškintomis raidėmis (pvz., PIRMASIS SKIRSNIS) ir 

kiekviename skyriuje pradedami numeruoti iš naujo. Skyriai ir skirsniai rašomi išilginiu centruotu 

būdu ir atskiriami nuo teksto ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Skyrių ir skirsnių pavadinimai 

rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis išilginiu centruotu būdu po struktūrinės dalies numeriu 

pagal Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, pvz.: 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

50.2. Poskyriai ir poskirsniai nenumeruojami, poskyrių ir poskirsnių pavadinimai rašomi 

mažosiomis paryškintomis raidėmis išilginiu centruotu būdu ir atskiriami nuo teksto ne mažesniu 

kaip vienos eilutės intervalu, pvz.: 

49. Tvirtinami dokumentai gali turėti priedų, kurie tekste nurodomi ir įforminami pagal šių 

Taisyklių VII skyriuje nustatytus reikalavimus. 

50. Tvirtinamuose dokumentuose nerašomas parašo rekvizitas, o teksto pabaiga žymima 

horizontaliu brūkšniu, brėžiamu po tekstu ties jo viduriu (11–12 priedai). 

 

VI  SKYRIUS 

KITŲ UNIVERSITETO RENGIAMŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 

 

51. Kiti Universiteto rengiami dokumentai (toliau – kiti dokumentai), kurie yra siunčiami 

Universiteto darbuotojams, padaliniams, taip pat fiziniams ar juridiniams asmenims, rengiami 

Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintuose Universiteto ar jo padalinių blankuose, 

vadovaujantis Vizualinio identiteto vadovu ir laikantis šių reikalavimų: 

51.1. Universiteto blanke dokumentus rengia Universiteto Centrinės administracijos šakiniai 

padaliniai, taip pat Universiteto neakademiniai kamieniniai ir jų šakiniai padaliniai, o pasirašo 

Universiteto rektorius, kancleris, prorektoriai arba Universiteto tesės aktų nustatyta tvarka įgalioti 

Centrinės administracijos arba neakademinių kamieninių padalinių asmenys pagal šiuos 

reikalavimus: 

51.1.1. Kai Universiteto blanke rengiamą dokumentą pasirašo Universiteto rektorius, 

kancleris arba prorektoriai, pasirašančio asmens pareigų pavadinimas nurodomas šių Taisyklių 18.2.1 

papunktyje nustatyta tvarka (14, 17, 19, 21, 27, 28 priedai). 

51.1.2. Kai Universiteto blanke rengiamą dokumentą pasirašo asmuo, priklausantis 

Universiteto Centrinei administracijai arba neakademiniam kamieniniam padaliniui, pasirašančio 
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asmens pareigų pavadinimas nurodomas šių Taisyklių 18.2.3 papunktyje nustatyta tvarka (20 

priedas). 

51.2. Universiteto akademinių kamieninių padalinių blankuose dokumentus rengia 

Universiteto akademiniai kamieniniai ir jų šakiniai padaliniai, išskyrus atvejus, kai konkretus šakinis 

padalinys turi Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą blanką. Pasirašoma pagal šiuos 

reikalavimus: 

51.2.1. Kai akademinio kamieninio padalinio blanke rengiamą dokumentą pasirašo 

kamieninio padalinio vadovas (tais atvejais, kai šakinis padalinys turi savo blanką – šakinio padalinio 

vadovas), pasirašančio asmens pareigų pavadinimas nurodomas šių Taisyklių 18.2.1 papunktyje 

nustatyta tvarka (15, 18 priedai). 

51.2.2. Kai akademinio kamieninio padalinio blanke rengiamą dokumentą pasirašo asmuo, 

priklausantis akademinio kamieninio padalinio šakiniam padaliniui, pasirašančio asmens pareigų 

pavadinimas nurodomas šių Taisyklių 18.2.2 papunktyje nustatyta tvarka (16 priedas). 

51.3. Kai Vilniaus universiteto bibliotekos blanke rengiamą dokumentą pasirašo Vilniaus 

universiteto bibliotekos vadovas arba  asmuo, priklausantis Vilniaus universiteto bibliotekos 

šakiniam padaliniui, pasirašančio asmens pareigų pavadinimas nurodomas šių Taisyklių 18.2.4 

papunktyje nustatyta tvarka.  

52. Kitų dokumentų, kurie yra siunčiami, privalomi rekvizitai: Universiteto logotipas, 

dokumento sudarytojo pavadinimas, Universiteto duomenys, adresatas (išskyrus įgaliojimus), 

dokumento pavadinimas (raštuose – antraštė), dokumento data, registracijos numeris, gauto 

dokumento nuoroda (atsakomuosiuose dokumentuose), dokumento tekstas, parašas, dokumento 

rengėjo nuoroda (13–21 priedai). 

53. Kitų dokumentų, kurie nėra siunčiami, privalomi rekvizitai: dokumento sudarytojo 

pavadinimas, dokumento pavadinimas, dokumento data (rašoma arabiškų skaitmenų grupėmis), 

registracijos numeris, dokumento sudarymo vieta, dokumento tekstas, parašas (22–28 priedai). 

54. Kiti dokumentai, kurie nėra siunčiami, gali būti papildomi šiais rekvizitais: Universiteto 

logotipu (22, 23, 27, 28 priedai), specialiąja žyma (22 priedas), rezoliucija (22 priedas), adresatu (22, 

26–28 priedai), dokumento tvirtinimo žyma, kai tvirtinama Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka 

įgalioto asmens parašu (24 priedas), vizomis (22, 27, 28 priedai), dokumento rengėjo nuoroda (22, 

26–28 priedai) supažindinimo žyma (22 priedas). 

55. Kai kito dokumento sudarytojai yra Universitetas ir kita (-os) įstaiga (-os), dokumente 

Universiteto logotipas ir kitos įstaigos herbas, logotipas ar prekių ženklas nenaudojami, o sudarytojų 

pavadinimai (jei reikia, kartu su Universiteto ir kitos (-ų) įstaigos (-ų) duomenimis) išdėstomi pagal 

šių Taisyklių 11.2 ir 30.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus (19 priedas). 

56. Kai teisės aktai numato laisvą kito dokumento formą, ir kitą dokumentą sudaro ne vienas 

sudarytojas, jų pavadinimai gali būti nurodomi tik tekste. 

57. Kai siunčiamo dokumento sudarytojas yra komisija, darbo grupė ar pan., sudaryta iš 

Universiteto ir kitos (-ų) įstaigos (-ų) atstovų, įstaigos duomenų rekvizite nurodomas jos funkcijų 

vykdymą padedančios užtikrinti įstaigos adresas ir kontaktinė informacija (telefono, fakso numeriai, 

elektroninio pašto adresas ar kt.). 

58. Kitų dokumentų tekstą gali sudaryti įvadinė ir dėstomosios dalys. Įvadinėje dalyje 

paprastai nurodomas kito dokumento sudarymo ir (ar) veiksmų teisinis pagrindas, pvz.: akto įvadinėje 

dalyje gali būti nurodytas teisės aktas, kuriuo sudaryta komisija, surašomi komisijos narių vardai ir 

pavardės. Dėstomojoje dalyje gali būti aprašomi faktai, įvykiai, aplinkybės ir pan. 

59. Kitų dokumentų tekstas gali būti laisvos formos, jei kiti teisės aktai nenustato konkrečių 

teksto dėstymo reikalavimų. Jei kitame dokumente yra lentelių, grafikų, schemų, jos gali būti 

pateikiamos tekste arba įforminamos kaip priedai pagal šių Taisyklių 62–69 punktuose nustatytus 

reikalavimus. 

60. Kitų dokumentų tekste pateikiamos pastabos, išvados ir / ar pasiūlymai įforminami kaip 

atskira teksto dalis ar pastraipa, pvz.: 
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Išvados ir pasiūlymai: 

1. …... . 

2. …... . 

arba 

Pastaba. Veiklos ataskaita turi būti pateikta…... . 

Kitų dokumentų tekstas jame pateiktiems faktams ar argumentams pagrįsti gali būti 

papildomas pridedamais dokumentais ar dokumentų kopijomis, išrašais, nuorašais ar kt. (toliau – 

pridedami dokumentai), kurie tekste nurodomi pagal šių Taisyklių 70, 71 punktuose nustatytus 

reikalavimus. 

61. Kai siunčiama pagal adresatų sąrašą, adresatai išdėstomi įstaigoje liekančio dokumento 

egzemplioriaus paskutinio lapo antroje pusėje arba adresatų sąrašas įforminamas atskirai. 

Jei adresatų sąrašas įforminamas atskirai, jo pavadinime nurodomas siunčiamo dokumento 

sudarytojas, data ir registracijos numeris, pvz.: 

VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO 2016-09-01 RAŠTO NR. 220000-S-20 A 

ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

VII SKYRIUS 

DOKUMENTŲ PRIEDAI 

 

62. Dokumento priedas yra atskirai įforminta dokumento teksto sudedamoji dalis. 

Dokumento tekste priedas paprastai nurodomas skliaustuose įrašant žodį „priedas“ ir, jei dokumentas 

turi daugiau nei vieną priedą, jo eilės numerį, pvz.: (3 priedas). 

63. Dokumento priedo rekvizitai: priedo žyma, priedo pavadinimas, tekstas (lentelė, grafikas, 

dokumento forma ar kt.). 

64. Priedo žyma išdėstoma pagal šių Taisyklių 21 punkte nustatytus reikalavimus. 

65. Priedo pavadinimas išdėstomas po priedo žyma išilginiu centruotu būdu ir rašomas 

didžiosiomis paryškintomis raidėmis, pvz.: 

ATASKAITOS VYKDYMO TVARKA 

66. Kai priedas yra dokumento forma arba jos pavyzdys, priedo pavadinimas rašomas 

skliaustuose paryškintomis raidėmis, pvz.: 

(Ataskaitos formos pavyzdys) 

arba 

(Pažymos forma) 

67. Priedas gali būti papildomas šiais rekvizitais: vizomis, rengėjo nuoroda, jei priedo 

rengėjas nėra pagrindinio dokumento rengėjas. 

68. Priede parašo rekvizitas nerašomas. Tuo atveju, kai priedas nėra dokumento forma, jo 

pabaiga žymima horizontaliu brūkšniu, brėžiamu po tekstu ties jo viduriu. 

69. Kiekvieno priedo lapai numeruojami atskirai pagal šių Taisyklių 79 punkte nustatytus 

reikalavimus. 

 

VIII SKYRIUS 

PRIDEDAMI DOKUMENTAI 

 

70. Pridedami dokumentai dokumento (išskyrus teisės aktus) tekste nurodomi taip: 

70.1. Nuoroda į pridedamus dokumentus rašoma dokumento teksto paskutinėje pastraipoje, 

kuri pradedama didžiosiomis raidėmis rašomu žodžiu „pridedama“. 

70.2. Jei pridedami kiti dokumentai įvardijami dokumento tekste, teksto paskutinėje 

pastraipoje nurodomas tik jų lapų skaičius, pvz.:  

PRIDEDAMA. 9 lapai. 



 

19 

Jei pridedama daugiau negu vienas dokumento egzempliorius, nurodomas dokumento lapų 

(vieno egzemplioriaus) ir egzempliorių skaičius, pvz.: 

PRIDEDAMA. 7 lapai, 2 egz.  

70.3. Kai pridedami dokumentai tekste neįvardijami arba įvardijami apibendrintai, teksto 

pabaigoje nurodomas kiekvienas pridedamas dokumentas ir jo lapų skaičius. Jei pridedama daugiau 

negu vienas dokumento egzempliorius, nurodomas ir egzempliorių skaičius, pvz.: 

PRIDEDAMA: 

1. Vilniaus universiteto rektoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. R-00 „Dėl Vilniaus 

universiteto .....“ kopija, 3 lapai, 2 egz. 

2. Vilniaus universiteto senato nutarimo „Dėl Vilniaus universiteto .....“ projektas, 1 lapas. 

70.4. Jei dokumentas pridedamas kartu su kitais prie jo pridėtais dokumentais, tai pažymima 

ir nurodomas bendras lapų skaičius, pvz.: 

PRIDEDAMA. Materialinių vertybių perdavimo ir priėmimo aktas su jame nurodytais 

pridedamais dokumentais, iš viso 10 lapų. 

arba 

PRIDEDAMA. V. Pavardenio prašymo kopija su prie jo pridėtomis dokumentų kopijomis, 

iš viso 5 lapai. 

70.5. Jei dokumentas pridedamas kartu su gautu voku, tai nurodoma, pvz.: 

PRIDEDAMA. V. Pavardenio prašymas, 2 lapai ir vokas. 

70.6. Jei pridedamas leidinys, nurodomas jo puslapių skaičius, pvz.: 

PRIDEDAMA. Vilniaus universiteto Vidaus audito skyriaus 2015 metų ataskaita, 

11 puslapių. 

70.7. Jei pridedamas dokumentas skirtas ne visiems dokumente nurodytiems adresatams, 

nurodomas konkretus adresatas, pvz.: 

PRIDEDAMA. V. Pavardenio prašymo kopija, 1 lapas, Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijai. 

70.8. Jei pridedamas dokumentas įrašytas kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske 

ar kt.), nurodomas kiekvieno failo pavadinimas, formatas, laikmenos rūšis ir skaičius, pvz.: 

PRIDEDAMA. Dokumentų valdymo sistemos naudojimo taisyklės.docx, 1 kompaktinis 

diskas (CD-R). 

70.9. Jei pridedamas el. dokumentas, nurodomas el. dokumento rinkmenos pavadinimas ir 

plėtinys, pvz.: 

PRIDEDAMA. Pažyma apie gautas pajamas.adoc. 

70.10. Jei pridedamas didelis dokumentų kopijų ar nuorašų kiekis, gali būti nurodoma, kad 

pridedama tik pagrindiniam adresatui, pvz.: 

PRIDEDAMA. 100 lapų (tik pagrindiniam adresatui). 

71. Jei prie siunčiamo atspausdinto dokumento pridedami dokumentai, kurie siunčiami tik 

elektroniniu paštu, atspausdintame dokumente nurodomi siunčiamų failų pavadinimai ir formatas, pvz.: 

Ataskaitos forma (ataskaita.docx) bus išsiųsta elektroniniu paštu. 

 

IX SKYRIUS 

DOKUMENTŲ IŠRAŠAI 

 

72. Dokumento išrašas įforminamas taip: 

72.1. Specialiosios žymos rekvizito vietoje paryškintomis raidėmis nurodomas žodis 

„Išrašas“. 
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72.2.  Iš dokumento pateikiama: dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento 

pavadinimas (antraštė), dokumento data, registracijos numeris, reikiama dokumento teksto dalis ir 

parašo rekvizito dalys (be parašo). 

73. Kai reikia patvirtinti dokumento išrašo tikrumą, dokumento išraše nurodoma tikrumo 

žyma, rašoma pagal šių Taisyklių 29 punkte nustatytus reikalavimus. Jeigu dokumento išraše nėra 

nurodoma tikrumo žyma, po parašo rekvizitu dedamas Universiteto arba įgaliojimus turinčio 

Universiteto padalinio antspaudas.  

74. El. dokumentų išrašai rengiami Taisyklių 34–35 punktuose nustatyta tvarka. 

 

X SKYRIUS 

DOKUMENTŲ SPAUSDINIMAS 

 

75. Ilgai ar nuolat saugomiems dokumentams spausdinti naudojamas popierius, atitinkantis 

standarte LST EN ISO 9706:2001 „Informacija ir dokumentai. Dokumentinis popierius. Pastovumo 

reikalavimai (ISO 9706:1994)“ nustatytus reikalavimus. 

76. Dokumentams spausdinti naudojami šių formatų popieriaus lapai: 

76.1. A4 (210 × 297 mm), A5 (148 × 210 mm), A5 L (210 × 148 mm), paliekant tokio pločio 

paraštes: 

76.1.1. dokumentuose, kurie nėra siunčiami (teisės aktai ir kt.): kairioji – 30 mm, dešinioji – 

ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – ne mažesnė kaip 20 mm, apatinė – ne mažesnė kaip 20 mm; 

76.1.2. dokumentuose, kurie yra siunčiami (rengiami blankuose): kairioji – 30 mm, dešinioji 

– 20 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – 20 mm. 

76.2. A4 L (297 × 210 mm), paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – ne mažesnė kaip 30 

mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – ne mažesnė kaip 20 mm, apatinė – ne mažesnė 

kaip 20 mm. 

77. Dokumentai spausdinami vienoje lapo pusėje. Atspausdinto dokumento antroje pusėje 

gali būti įforminamos šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytos žymos ar nuorodos. 

78. Trumpai saugomi dokumentai gali būti spausdinami abiejose lapo pusėse. Spausdinant 

abiejose lapo pusėse turi būti pasirenkamos veidrodinės paraštės, naudojamos dvipusių dokumentų 

spausdinimui. 

79. Dokumento, spausdinamo keliuose lapuose, numeruojamas antras ir tolesni lapai, jei kiti 

teisės aktai nenustato kitaip. Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis 

be taškų ir brūkšnelių. Dokumento lapai gali būti numeruojami nurodant lapo numerį ir bendrą 

dokumento lapų skaičių, pvz.: 1-5 (1 – lapo numeris, 5 – bendras dokumento lapų skaičius). 

 

XI SKYRIUS 

DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS 

 

80. Teikiami pasirašyti ar tvirtinti dokumentai turi būti įforminti pagal šių Taisyklių ir kitų 

teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

81. Pasirašomas ar tvirtinamas vienas dokumento egzempliorius, jei kiti teisės aktai nenustato 

kitaip. Kai dokumento sudarytojai yra keli, pasirašoma ar tvirtinama tiek dokumento egzempliorių, 

kiek yra sudarytojų. 

82. Jei siunčiamas dokumentas adresuojamas keliems įvardytiems adresatams, pasirašoma 

tiek dokumentų egzempliorių, kiek nurodyta adresatų. 

83. Teikiami pasirašyti teisės aktai turi būti vizuoti dokumentų rengėjų ir kitų atsakingų 

asmenų, vadovaujantis dokumentų vizavimą reglamentuojančiais Universiteto teisės aktais. 

84. Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto asmens parašu tvirtinami dokumentai 

turi būti pasirašyti atsakingų darbuotojų ir, jei nustatyta dokumentų vizavimą reglamentuojančiuose 

Universiteto teisės aktuose, vizuoti dokumento rengėjų. 
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85. Jei siunčiamas dokumentas rengiamas ir vizuojamas ne DVS, rengiami du dokumento 

egzemplioriai: pasirašomas siunčiamas egzempliorius, o liekantis Universitete vizuojamas 

dokumento rengėjo, kitų atsakingų asmenų ir pateikiamas kartu su pasirašyti skirtu egzemplioriumi. 

Jeigu siunčiamas dokumentas Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka rengiamas ir 

vizuojamas DVS, pasirašyti teikiamas vienas dokumento egzempliorius. 

86. Jeigu DVS teikiamas pasirašyti dokumentas turi susijusių dokumentų, jie susiejami (jei susijęs 

dokumentas jau buvo registruotas DVS, pvz., dokumentas, į kurį atsakoma, kuris papildomas, 

pakeičiamas) arba, jei papildomas dokumentas nebuvo registruotas DVS, prisegami teikiamo pasirašyti 

dokumento kortelėje. 

87. Jei dokumentas siunčiamas pagal adresatų sąrašą, įformintą pagal šių Taisyklių 61 punkte 

nustatytus reikalavimus, ar apibendrintai nurodytiems adresatams, gali būti pasirašomas Universitete 

liekantis egzempliorius, o adresatams gali būti siunčiamos patvirtintos dokumento kopijos ar 

nuorašai, patvirtinti Taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka.  

88. Jei dokumentas, išskyrus el. dokumentus, siunčiamas tik faksimilinio ryšio ar kitokiais 

telekomunikacijų galiniais įrenginiais, pasirašyti teikiamame dokumente šalia rengėjo nuorodos ar 

specialiojoje žymoje nurodoma, kad originalas nebus siunčiamas. 

89. Jeigu Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka DVS vizuojama kvalifikuotu el. parašu, 

tačiau adresatui pageidaujama siųsti el. dokumentą be vizų, rengiami du el. dokumento egzemplioriai, 

iš kurių viename renkamos vizos, o kitas, be vizų, pasirašytas el. parašu išsiunčiamas adresatui. 

Jeigu vizuojama DVS priemonėmis, rengiamas ir el. parašu pasirašomas vienas dokumentas. 

 

XII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

90. Taisyklės turi būti periodiškai, ne rečiau kaip kas metus, peržiūrimos Vilniaus 

universiteto Centrinės administracijos Teisės departamento Teisėkūros skyriaus Dokumentų valdymo 

poskyrio ir prireikus atnaujinamos. 

 ________________________      
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Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

1  priedas  
 

 

 

 
          Specialioji žyma 

(neprivaloma) 
 

Universiteto logotipas (privaloma) 

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas (privaloma) 

 
Dokumento pavadinimas (privaloma) 

 

Dokumento data (privaloma) Dokumento registracijos numeris (privaloma) 

Dokumento sudarymo vieta (privaloma) 

 
   Dokumento tekstas (privaloma)  
 

 

 

 

 

 
 

 

Parašas (privaloma) 

 

 

 

 

 
  Dokumentų suderinimo žyma (neprivaloma) 

 

Parengė     Viza (privaloma, jei rengiama ne DVS) 

(Pareigų pavadinimas)     

(Parašas)   (privaloma; jei rengiama DVS, 

(Vardas ir pavardė)  pašalinamos parašo ir datos dalių eilutės)    

(Data) 

 

 

 
 

 

 

  Supažindinimo žyma 
  (privaloma) 

 

 

 

Tikrumo žyma (neprivaloma) 

 

 

 

 

 

 

2
0
 

 

10 

2
0
 

30 85 85 

         
         

        

UNIVERSITETO TEISĖS AKTŲ REKVIZITŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA 

2
9

7
 

--
--

--
--

--
- 

–
  

p
a

ra
št

es
 ž

ym
in

ti
 l

in
ij

a
 



 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

2  priedas  

 

(Įsakymo formos pavyzdys) 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

REKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO ....... TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

20... m. ....... ... d. Nr. ... 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 43 straipsnio 1 dalies ... punktu ir ....... (toliau 

preambulėje gali būti pratęsiamas įsakymo priėmimo teisinis pagrindas ir, jeigu yra, nurodomi kiti teisės aktai, 

kuriais vadovaujantis yra priimamas įsakymas, ir / ar nurodomi veiksmų tikslai žodžiais „siekdamas“, 

„įgyvendindamas“, „atsižvelgdamas į“, „vykdydamas“ ar pan.): 

1. T v i r t i n u  Vilniaus universiteto ...... tvarkos aprašą (pridedama). 

2. P a v e d u  ...... . 

3. N u s t a t a u, kad ....... . 

 

 

 

Rektorius (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė (Viza) (jei rengiama DVS, 

(Pareigų pavadinimas) vizos renkamos DVS priemonėmis) 

(Parašas) (jei rengiama DVS, pašalinama parašo dalies eilutė) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) (jei rengiama DVS, pašaliname datos dalies eilutė) 

 

 

 

 

 

Supažindinti: kanclerį, vicekanclerį, Centrinės administracijos šakinių padalinių vadovus (jei 

rengiama DVS, kas turės būti supažindintas po registracijos, rengėjas nurodo DVS priemonėmis) 



 

 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

3  priedas 

 

(Įsakymo formos pavyzdys) 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

REKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO ....... TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

20... m. ....... ... d. Nr. ... 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 43 straipsnio 1 dalies ... punktu, Vilniaus 

universiteto tarybos 2015 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. T-2015-6-1 „Dėl vicerektoriaus skyrimo“ 

ir ....... (toliau preambulėje gali būti pratęsiamas įsakymo priėmimo teisinis pagrindas ir, jeigu yra, nurodomi 

kiti teisės aktai, kuriais vadovaujantis yra priimamas įsakymas, ir / ar nurodomi veiksmų tikslai žodžiais 

„siekdamas“, „įgyvendindamas“, „atsižvelgdamas į“, „vykdydamas“ ar pan.): 

4. T v i r t i n u  Vilniaus universiteto ...... tvarkos aprašą (pridedama). 

5. P a v e d u  ...... . 

6. N u s t a t a u, kad ....... . 

 

 

 

Vicerektorius (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

Parengė (Viza) (jei rengiama DVS, 

(Pareigų pavadinimas) vizos renkamos DVS priemonėmis) 

(Parašas) (jei rengiama DVS, pašalinama parašo dalies eilutė) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) (jei rengiama DVS, pašalinama datos dalies eilutė) 

 

 

 

 

Supažindinti: kanclerį, vicekanclerį, Centrinės administracijos šakinių padalinių vadovus (jei 

rengiama DVS, kas turės būti supažindintas po registracijos, rengėjas nurodo DVS priemonėmis) 



 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

4  priedas 

 

(Įsakymo formos pavyzdys) 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

KANCLERIS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO ....... TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO 

 

20... m. ....... ... d. Nr. ... 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 46 straipsnio 1 dalimi ir ....... (toliau preambulėje 

gali būti pratęsiamas įsakymo priėmimo teisinis pagrindas ir, jeigu yra, nurodomi kiti teisės aktai, kuriais 

vadovaujantis yra priimamas įsakymas, ir / ar nurodomi veiksmų tikslai žodžiais „siekdamas“, 

„įgyvendindamas“, „atsižvelgdamas į“, „vykdydamas“ ar pan.): 

1. P a k e i č i u  Vilniaus universiteto ...... tvarkos aprašą: 

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip: 

„2. ....... . “ 

1.2. Papildau 3.6 papunkčiu: 

„3.6. ....... . “ 

2. P a v e d u  ...... . 

3. N u s t a t a u, kad ....... . 

 

 

 

Kancleris (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

Parengė (Viza) (jei rengiama DVS, 

(Pareigų pavadinimas) vizos renkamos DVS priemonėmis) 

(Parašas) (jei rengiama DVS, pašalinama parašo dalies eilutė) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) (jei rengiama DVS, pašalinama datos dalies eilutė) 

 

 

 

Supažindinti: vicekanclerį, kamieninių padalinių vadovus, Centrinės administracijos šakinių 

padalinių vadovus (jei rengiama DVS, kas turės būti supažindintas po registracijos, rengėjas nurodo DVS 

priemonėmis) 



 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

5  priedas 

 

(Įsakymo formos pavyzdys) 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

MOKSLO PROREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ....... 

 

20... m. ....... ... d. Nr. ... 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 45 straipsnio 1 dalimi ir ....... (toliau preambulėje 

gali būti pratęsiamas įsakymo priėmimo teisinis pagrindas ir, jeigu yra, nurodomi kiti teisės aktai, kuriais 

vadovaujantis yra priimamas įsakymas, ir / ar nurodomi veiksmų tikslai žodžiais „siekdamas“, 

„įgyvendindamas“, „atsižvelgdamas į“, „vykdydamas“ ar pan.): 

1. Į s a k a u  ....... . 

2. P a v e d u  ...... . 

3. P r i p a ž į s t u ....... netekusiu galios. 

 

 

 

Mokslo prorektorius (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė (Viza) (jei rengiama DVS, 

(Pareigų pavadinimas) vizos renkamos DVS priemonėmis) 

(Parašas) (jei rengiama DVS, pašalinama parašo dalies eilutė) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) (jei rengiama DVS, pašalinama datos dalies eilutė) 

 

 

 

 

 

Supažindinti: akademinių kamieninių padalinių vadovus, Mokslo ir inovacijų departamento vadovą 
(jei rengiama DVS, kas turės būti supažindintas po registracijos, rengėjas nurodo DVS priemonėmis) 



 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

6  priedas 

 

(Įsakymo formos pavyzdys) 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

PARTNERYSTĖS PROREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ....... 

 

20... m. ....... ... d. Nr. ... 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 45 straipsnio 1 dalimi ir ....... (toliau preambulėje 

gali būti pratęsiamas įsakymo priėmimo teisinis pagrindas ir, jeigu yra, nurodomi kiti teisės aktai, kuriais 

vadovaujantis yra priimamas įsakymas, ir / ar nurodomi veiksmų tikslai žodžiais „siekdamas“, 

„įgyvendindamas“, „atsižvelgdamas į“, „vykdydamas“ ar pan.): 

1. Į s a k a u  ...... . 

2. P a v e d u  ...... . 

 

 

 

Partnerystės prorektorė (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė (Viza) (jei rengiama DVS, 

(Pareigų pavadinimas) vizos renkamos DVS priemonėmis) 

(Parašas) (jei rengiama DVS, pašalinama parašo dalies eilutė) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) (jei rengiama DVS, pašalinama datos dalies eilutė) 

 

 

 

 

 

 

Supažindinti: Finansų departamento specialistą V. Pavardenį, Tarptautinių ryšių skyriaus vadovą (jei 

rengiama DVS, kas turės būti supažindintas po registracijos, rengėjas nurodo DVS priemonėmis) 
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dokumentų rengimo taisyklių 

7  priedas 

 

(Įsakymo formos pavyzdys) 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

BENDRUOMENĖS REIKALŲ PROREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ....... 

 

20... m. ....... ... d. Nr. ... 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 45 straipsnio 1 dalimi ir ....... (toliau preambulėje 

gali būti pratęsiamas įsakymo priėmimo teisinis pagrindas ir, jeigu yra, nurodomi kiti teisės aktai, kuriais 

vadovaujantis yra priimamas įsakymas, ir / ar nurodomi veiksmų tikslai žodžiais „siekdamas“, 

„įgyvendindamas“, „atsižvelgdamas į“, „vykdydamas“ ar pan.): 

3. Į s a k a u  ...... . 

4. P a v e d u  ...... . 

 

 

 

Bendruomenės reikalų prorektorė (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė (Viza) (jei rengiama DVS, 

(Pareigų pavadinimas) vizos renkamos DVS priemonėmis) 

(Parašas) (jei rengiama DVS, pašalinama parašo dalies eilutė) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) (jei rengiama DVS, pašalinama datos dalies eilutė) 

 

 

 

 

 

 

Supažindinti: Žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojus (jei rengiama DVS, kas turės būti supažindintas 

po registracijos, rengėjas nurodo DVS priemonėmis) 



 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

8  priedas 

 

(Potvarkio formos pavyzdys) 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO  

REKTORIUS  

 

POTVARKIS 

DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO 

 

20... m. ....... ... d. Nr. ... 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 43 straipsnio 1 dalies ... punktu ir ....... (toliau 

preambulėje gali būti pratęsiamas potvarkio priėmimo teisinis pagrindas ir, jeigu yra, nurodomi kiti teisės 

aktai, kuriais vadovaujantis yra priimamas įsakymas, ir / ar nurodomi veiksmų tikslai žodžiais „siekdamas“, 

„įgyvendindamas“, „atsižvelgdamas į“, „vykdydamas“ ar pan.): 

1. S u d a r a u  šios sudėties darbo grupę ....... (nurodomas tikslus darbo grupės pavadinimas arba 

paskirtis): 

Vardenis Pavardenis, ....... (nurodomas visas pareigų pavadinimas) – darbo grupės vadovas; 

Vardenė Pavardenė, ...... (nurodomas visas pareigų pavadinimas); 

Vardenė Pavardenytė, ...... (nurodomas visas pareigų pavadinimas). 

2. Į p a r e i g o j u  šio potvarkio 1 punkte nurodytos sudėties darbo grupę ....... . 

3. P a v e d u  (nurodomas visas pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) šio potvarkio vykdymo 

kontrolę. 

 

 

Rektorius (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

Parengė (Viza) (jei rengiama DVS, 

(Pareigų pavadinimas) vizos renkamos DVS priemonėmis) 

(Parašas) (jei rengiama DVS, pašalinama parašo dalies eilutė) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) (jei rengiama DVS, pašalinama datos dalies eilutė) 

 

 

 

 

Supažindinti: šiame potvarkyje nurodytus asmenis (jei rengiama DVS, kas turės būti supažindintas po 

registracijos, rengėjas nurodo DVS priemonėmis) 



 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

9  priedas 
 

(Potvarkio formos pavyzdys) 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO  

KANCLERIS  

 

POTVARKIS 

DĖL ....... 

 

20... m. ....... ... d. Nr. ... 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 46 straipsnio 1 dalimi ir ....... (toliau 

preambulėje gali būti pratęsiamas potvarkio priėmimo teisinis pagrindas ir, jeigu yra, nurodomi kiti teisės 

aktai, kuriais vadovaujantis yra priimamas įsakymas, ir / ar nurodomi veiksmų tikslai žodžiais „siekdamas“, 

„įgyvendindamas“, „atsižvelgdamas į“, „vykdydamas“ ar pan.), 

p a v e d u  ....... . 

 

 

 

 

 

Kancleris (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė (Viza) (jei rengiama DVS, 

(Pareigų pavadinimas) vizos renkamos DVS priemonėmis) 

(Parašas) (jei rengiama DVS, pašalinama parašo dalies eilutė) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) (jei rengiama DVS, pašalinama datos dalies eilutė) 

 

 

 

 

Supažindinti: šiame potvarkyje nurodytus asmenis (jei rengiama DVS, kas turės būti supažindintas po 

registracijos, rengėjas nurodo DVS priemonėmis) 



 

 

2
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2
0
 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

10 priedas 

 
   

 

 
  

Specialioji žyma 
(neprivaloma) 

 

Dokumento tvirtinimo 
žyma (privaloma) 

 
Dokumento pavadinimas (privaloma) 

 

Dokumento tekstas (privaloma)  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento suderinimo žyma (neprivaloma) 

 

Parengė     Viza (neprivaloma; jei rengiama ne DVS) 

(Pareigų pavadinimas)    

(Parašas)       (neprivaloma; jei rengiama DVS, pašalinamos parašo 

(Vardas ir pavardė)       ir datos dalių eilutės) 

(Data) 

 

 

Supažindinimo žyma (pasirašant atspausdintame dokumente) (neprivaloma) 

 

 

 

   Tikrumo žyma (neprivaloma) 
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11 priedas 

 

(Nuostatų formos pavyzdys) 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto rektoriaus 

20... m. ....... ... d. įsakymu Nr. ... 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO ...... SKYRIAUS 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. ................................................................................................................................................

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

1.1. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. . 

1.2. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. . 

2. .............................................................................................................................................. . 
 

II SKYRIUS 

SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 
 

3. .............................................................................................................................................. . 

3.1. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. . 

3.2. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. . 

4. .............................................................................................................................................. . 
 

III SKYRIUS 

SKYRIAUS TEISĖS 
 

5. .............................................................................................................................................. . 

6. .............................................................................................................................................. . 
 

IV SKYRIUS 

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR STRUKTŪRA 
 

7. .............................................................................................................................................. . 

8. .............................................................................................................................................. . 
 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

9. .............................................................................................................................................. . 

 

 

 

________________________      

  



 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

12 priedas 

 

(Nuostatų formos pavyzdys) 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto rektoriaus 

20.. m. ...... ... d. įsakymu Nr. ... 

(Vilniaus universiteto rektoriaus 

20.. m. ...... ... d. įsakymo Nr. ... redakcija) 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO ...... SKYRIAUS 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. .............................................................................................................................................

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

2. .............................................................................................................................................. . 
 

II SKYRIUS 

SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 
 

3. .............................................................................................................................................. . 

3.1. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. . 

3.2. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. . 

4. .............................................................................................................................................. . 
 

III SKYRIUS 

SKYRIAUS TEISĖS 
 

5. .............................................................................................................................................. . 

6. .............................................................................................................................................. . 
 

IV SKYRIUS 

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR STRUKTŪRA 
 

7. .............................................................................................................................................. . 

8. .............................................................................................................................................. . 
 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

9. .............................................................................................................................................. . 

 

   

 

 

________________________      
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          Universiteto logotipas (privaloma, 

        išskyrus atvejus, kai sudarytojai yra keli) 
 

               Dokumento sudarytojo pavadinimas (privaloma) 

               
 

Adresatas (privaloma visuose                Dokumento data     Dokumento registracijos     

siunčiamuose dokumentuose,               (privaloma raštuose)  numeris (privaloma raštuose) 

išskyrus įgaliojimus)                 Gauto dokumento nuoroda 

                  (privaloma atsakomuosiuose raštuose ir 
                   kituose  dokumentuose) 

 

 

         Antraštė (privaloma raštuose) 

 

Dokumento pavadinimas (privaloma kituose siunčiamuose dokumentuose) 

 

Dokumento data Dokumento registracijos numeris 
(privalomi kituose siunčiamuose dokumentuose) 

 
Dokumento tekstas (privaloma) 

 

 

 

 

 
Parašas (privaloma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viza (privaloma Universitete liekančiame egzemplioriuje,  

jei vizuojama ne DVS) 

 

 

 

 

 

Dokumento rengėjo nuoroda (privaloma) 

  

Tikrumo žyma (neprivaloma)   

 

                Universiteto duomenys (privaloma) 

 

2
0
 

20 

2
0
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Specialioji žyma 
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Viešoji įstaiga Tel. (8 5) 268 7000 Duomenys kaupiami ir saugomi 

Universiteto g. 3 El. p. infor@cr.vu.lt Juridinių asmenų registre 

01513 Vilnius www.vu.lt  Kodas 211950810 
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14 priedas 
 

(Rašto formos pavyzdys) 

 

 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  20...-...-... Nr. ... 
ministerijai Į 20...-...-... Nr. ... 
 
Kopija 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai 
 
 
 
DĖL ...... 
 
 (Dokumento tekstas)  
 
 

 

 

 

Rektorius (Parašas) (Vardas ir pavardė) 
 

 

 

 

 
 
 
(Viza) (vizos renkamos Universitete liekančiame dokumento egzemplioriuje; jei rengiama DVS, vizos 
renkamos DVS priemonėmis)  

 

 

 

 

 

 

Vardenis Pavardenis, tel. (8 5) 123 4567, el. p. vardenis.pavardenis@aa.vu.lt



 

 

 

 

Viešoji įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Fakulteto duomenys: 

Universiteto g. 3 Juridinių asmenų registre Muitinės g. 8, 44280 Kaunas 

01513 Vilnius Kodas 211950810 Tel. (8 37) 422 523, el. p. info@knf.vu.lt 

    www.knf.vu.lt  
   
     

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

15 priedas 

 

(Rašto formos pavyzdys) 

 

 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
KAUNO FAKULTETAS 

 
Vilniaus universiteto 20...-...-... Nr. ... 
kamieninių padalinių vadovams   
  
 
  
DĖL ...... 
 
 (Dokumento tekstas) 
   

 
 
 
 
 
 
Dekanas (Parašas) (Vardas ir pavardė) 
 
 
 
 
 
 
 
(Viza) (vizos renkamos Universitete liekančiame dokumento egzemplioriuje; jei rengiama DVS, vizos 
renkamos DVS priemonėmis)  
 
 
 
 
 
Vardenis Pavardenis, tel. (8 37) 123 456, el. p. vardenis.pavardenis@aa.vu.lt



 

 

 

 

Viešoji įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Fakulteto duomenys: 

Universiteto g. 3 Juridinių asmenų registre Muitinės g. 8, 44280 Kaunas 

01513 Vilnius Kodas 211950810 Tel. (8 37) 422 523, el. p. info@knf.vu.lt 

    www.knf.vu.lt   
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16 priedas 

 

(Rašto formos pavyzdys) 

 

 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
KAUNO FAKULTETAS 

 
Vilniaus universiteto 20...-...-... Nr. ... 
kamieninių padalinių vadovams   
  
 
 
DĖL ...... 
 
 (Dokumento tekstas) 
   

 
 
 
 
 
 
Lietuvių filologijos katedros vedėja (Parašas) (Vardas ir pavardė) 
 
 
 
 
 
 
 
(Viza) (vizos renkamos Universitete liekančiame dokumento egzemplioriuje; jei rengiama DVS, vizos 
renkamos DVS priemonėmis)  

 
 
 
 
 
Vardenis Pavardenis, tel. (8 37) 123 456, el. p. vardenis.pavardenis@aa.vu.lt



 

   

 

 

Public institution Tel. +370 5 268 7000 Code in the Register 

Universiteto Str. 3 E-mail infor@cr.vu.lt of Legal Entities 

 LT-01513 Vilnius www.vu.lt  211950810 

Lithuania 

 
 

  

Universiteto dokumentų 

rengimo taisyklių 

17 priedas 

 

(Rašto formos pavyzdys) 

 

 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
VILNIUS UNIVERSITY 

 
To ...... .../.../...   No. ... 

(pvz., 1/9/16 arba galima pasirinkti kitokį 
 datos formatą – October 1, 2016 ir kt.) 

 
(Dokumento antraštė) 
 

(Dokumento tekstas) 
 
 
 
 
 
 
 
Rector (Parašas) (Vardas ir pavardė) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Viza) (vizos renkamos Universitete liekančiame dokumento egzemplioriuje; jei rengiama DVS, vizos 
renkamos DVS priemonėmis)  
 
 
 
 
 
Vardenis Pavardenis, tel.  +370 5 123 4567, e-mail vardenis.pavardenis@aa.vu.lt



 

 

 

 

Public institution Code in the Register Faculty contact information: 

Universiteto Str. 3 of Legal Entities  Muitinės str. 8, LT-44280 Kaunas 

LT-01513 Vilnius 211950810  Tel. +370 37 422 523, e-mail info@knf.vu.lt 

Lithuania  www.knf.vu.lt 
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18 priedas 

 

(Rašto formos pavyzdys) 

 

 

 

  
 

VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNO FAKULTETAS 
VILNIUS UNIVERSITY KAUNAS FACULTY 

 
To ...... .../.../...   No. ... 

(pvz., 1/9/16 arba galima pasirinkti kitokį 
 datos formatą – October 1, 2016 ir kt.) 

 
(Dokumento antraštė) 
 

(Dokumento tekstas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dean (Parašas) (Vardas ir pavardė) 
 
 
 
 
 
 
 
(Viza) (vizos renkamos Universitete liekančiame dokumento egzemplioriuje; jei rengiama DVS, vizos 
renkamos DVS priemonėmis)  

 
 
 
 
 
Vardenis Pavardenis, tel.  +370 37 123 456, e-mail vardenis.pavardenis@aa.vu.lt

mailto:info@knf.vu.lt


 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

19 priedas 

 

(Rašto formos pavyzdys) 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA 

 
Biudžetinė įstaiga, adresas, 

tel. (8 5)  000 0000, faks. (8 5) 000 0000 / 000 0000, el. p. aaa@aaa.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 000000000 

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 

 
Viešoji įstaiga, Universiteto g. 3, 01513 Vilnius, 

tel. (8 5) 268 7000, faks. (8 5) 268 7009, el. p. infor@vu.lt, www.vu.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211950810 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 20...-...-... Nr. .../... 

Socialinių reikalų departamentui 

 

 

 

DĖL ...... 

 

(Dokumento tekstas) 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

Rektorius (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

(Viza) (vizos renkamos Universitete liekančiame dokumento egzemplioriuje; jei rengiama DVS, vizos 

renkamos DVS priemonėmis)  
 

 

  

Vardenė Pavardenė, tel. (8 5) 123 4567, el. p. vardenė.pavardenė@aa.aa.lt 

 

 

Vardenis Pavardenis, tel. (8 5) 123 4568, el. p. vardenis.pavardenis@aa.aa.lt



 

 

 

 

Viešoji įstaiga Tel. (8 5) 268 7000 Duomenys kaupiami ir saugomi 

Universiteto g. 3 El. p. infor@cr.vu.lt Juridinių asmenų registre 

01513 Vilnius www.vu.lt  Kodas 211950810 
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20 priedas 

 

(Pažymos formos pavyzdys) 
 
 
 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
 
Valstybinio socialinio draudimo fondo 
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Vilniaus miesto skyriui  Į 20...-...-... Nr. ... 
 
 

PAŽYMA APIE (DĖL) ....... 
 

20...-...-... Nr. ... 
   

(Dokumento tekstas) 
 
 
 
 
 
 
Teisės departamento Teisėkūros skyriaus 
Dokumentų valdymo poskyrio vadovas (Parašas) (Vardas ir pavardė) 
 
 
 
 

 
 
(Viza) (vizos renkamos Universitete liekančiame dokumento egzemplioriuje; jei rengiama DVS, vizos 
renkamos DVS priemonėmis)  

 
 
 
 
 
 
Vardenis Pavardenis, tel. (8 5) 123 4567, el. p. vardenis.pavardenis@aa.vu.lt



 

 

 

 

Viešoji įstaiga Tel. (8 5) 268 7000 Duomenys kaupiami ir saugomi 

Universiteto g. 3 El. p. infor@cr.vu.lt Juridinių asmenų registre 

01513 Vilnius www.vu.lt  Kodas 211950810 

   
 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

21 priedas 

 

(Įgaliojimo formos pavyzdys) 

 

 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
 

ĮGALIOJIMAS 
 

20...-...-... Nr. ... 
 

 ...... (nurodomas įgaliojamo asmens pareigų pavadinimas, pažymint priklausomybę 

Universiteto padaliniui, vardas ir pavardė), a. k. 00000000000, yra įgaliojamas ...... (nurodomos 

įgaliotiniui suteikiamos teisės, veiksmai, kuriuos atlikti įgaliotinis yra įgaliojamas). 
Įgaliojimas galioja iki 20...-...-... . 

 
 
 
 
 
Rektorius (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Viza) (vizos renkamos Universitete liekančiame dokumento egzemplioriuje; jei rengiama DVS, vizos 
renkamos DVS priemonėmis) 
 
 
 
 
 
 
Vardenis Pavardenis, tel. (8 5) 123 4567, el. p. vardenis.pavardenis@aa.vu.lt  
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         Specialioji žyma 
(neprivaloma) 

 

    Universiteto logotipas (neprivaloma) 

 

 

  Dokumento sudarytojo pavadinimas (privaloma) 

       

 

 

Adresatas (neprivaloma)    Dokumento tvirtinimo žyma 

     (neprivaloma; 

kai tvirtinama parašu ne DVS)   
 

    Rezoliucija (neprivaloma; 

kai dėstoma ne DVS) 
 

Dokumento pavadinimas (privaloma) 

 

Dokumento data (privaloma) Dokumento registracijos numeris (privaloma) 

Dokumento sudarymo vieta (privaloma) 

 
   Dokumento tekstas (privaloma) 

   

 

 
 

    

 
 

 

 

Parašas (privaloma) 

 

 

 

 

 

 

Viza (neprivaloma; kai vizuojama ne DVS) 

 

 

Supažindinimo atspausdintame dokumente žyma (neprivaloma) 

 

 

 

Dokumento rengėjo nuoroda (neprivaloma)  

 

 

Tikrumo žyma (neprivaloma) 
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23 priedas 

 

(Protokolo formos pavyzdys) 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 

 

...... POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

20...-...-... Nr. ... 

Vilnius 

 

 Posėdis įvyko ....... (nurodoma data, posėdžio pradžios ir pabaigos laikas, vieta (fakultetas, 

kabinetas, salė ar kt.) taip pat pažymima, jei posėdis vyko elektroniniu būdu). 

Posėdžio pirmininkas ....... (nurodomas pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė). 

Posėdžio sekretorius ...... (nurodomas pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė). 

Dalyvavo: ....... (nurodomi pareigų pavadinimai, vardai ir pavardės, arba nurodoma, kad dalyvių 

sąrašas pridedamas). 

Kvorumas priimti sprendimus buvo / nebuvo (palikti tinkamą variantą), nes posėdyje dalyvavo 

x narių iš y (nurodoma tais atvejais, kai protokoluojamo kolegialaus darinio posėdžių teisėtumui keliamas 

kvorumo reikalavimas). 

DARBOTVARKĖ: 

1. ...... ; 

2. ...... . 

1. SVARSTYTA. ....... (nurodomas darbotvarkės klausimas). 

Pranešėjas ....... (nurodomas pranešėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė). 

....... (Nurodomas pranešimo turinys, arba nurodoma, kad pranešimas pridedamas). 

....... (Nurodomi kalbėjusiųjų pareigų pavadinimai, vardai ir pavardės, kalbų turinys). 

NUTARTA. ...... . 

arba 

....... 

NUTARTA: 

1. ...... (nutarimo Nr. ...) (nurodoma tais atvejais, kai posėdžio nutarimai yra numeruojami; 

rekomenduojama nutarimų numerius sudaryti iš dviejų dėmenų, iš kurių pirmasis yra visas posėdžio protokolo 

registracijos numeris, o antrasis – nutarimo eilės numeris tame posėdyje, dėmenis skiriant brūkšneliu); 

2. ...... . 

2. SVARSTYTA. ...... . 

 

Posėdžio pirmininkas (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

Posėdžio sekretorius (Parašas) (Vardas ir pavardė) 
 



 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

24 priedas 

 

(Perdavimo–priėmimo akto formos pavyzdys) 

 

TVIRTINU 

Kauno fakulteto dekanas 

(parašas) 

(vardas ir pavardė) 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

KAUNO FAKULTETAS 

 

...... PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 

 

20...-...-... Nr. ... 

Vilnius 

 

 (Dokumento tekstas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdavė 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

Priėmė 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 
 

 

 



 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

25 priedas 
 

(Perdavimo–priėmimo akto formos pavyzdys) 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

KAUNO FAKULTETAS 

 

...... PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 

 

20...-...-... Nr. ... 

Vilnius 

 

 (Dokumento tekstas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdavė 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

Priėmė 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 
 

 



 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

26 priedas 

 

(Tarnybinio pranešimo formos pavyzdys) 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

TEISĖS FAKULTETO DEKANAS  

 

 

Vilniaus universiteto 

kancleriui 

 

 

TARNYBINIS PRANEŠIMAS DĖL ...... 

 

20...-...-... Nr. ... 

Vilnius 

 

 

(Dokumento tekstas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekanas (Parašas) (Vardas ir pavardė)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

27 priedas 

 

 (Vilniaus universiteto rektoriaus teikimo Vilniaus universiteto senatui formos pavyzdys) 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

REKTORIUS 

 

Vilniaus universiteto senatui   

 

TEIKIMAS DĖL …… 

 

20...-...-... Nr. ... 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto (toliau – Statutas) 43 straipsnio 1 dalies ... punktu 

ir 33 straipsnio 1 dalies ... punktu, teikiu Vilniaus universiteto senatui (toliau – Senatas) svarstyti ir 

tvirtinti / svarstyti (ši alternatyva naudotina tais atvejais, kai vadovaudamasis Statuto 33 straipsnio 1 dalies 

atitinkamu punktu, Senatas gali pritarti siūlomam sprendimui, tačiau galutinio sprendimo nepriima, o teikia 

nuomonę Vilniaus universiteto tarybai) ....... . 
 Paaiškinu, kad ...... (pateikti teikiamo priimti sprendimo esmę, pagrindimą, paaiškinimą, kitą svarbią 

informaciją, jei reikia, pvz., siūlomo reguliavimo palyginimą su esamu reglamentavimu ir pan.). 

 Prašau Senato patvirtinti teikiamą ...... . / Prašau Senato pritarti teikiamam ...... projektui ir jo 

teikimui Vilniaus universiteto tarybai tvirtinti (ši alternatyva naudotina tais atvejais, kai vadovaudamasis 

Statuto 33 straipsnio 1 dalies atitinkamu punktu, gali pritarti siūlomam sprendimui, tačiau sprendimo 

nepriima, o teikia nuomonę Vilniaus universiteto tarybai). 
PRIDEDAMA: 

1. Vilniaus universiteto senato nutarimo „Dėl ......“ projektas, ... lapų. 

2. 20... m. ...... ... d. rektorato išvada, ... lapų (naudotina tuo atveju, jeigu teikiamas svarstyti 

norminio teisės akto projektas). 

3. ...... . 

 

 

Rektorius (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 
 

 

 

(Viza) (jei rengiama DVS, vizos renkamos DVS priemonėmis) 
 

 

 

 

 

Vardenis Pavardenis, tel. (8 5) 123 4567, el. p. vardenis.pavardenis@aa.vu.lt



 

 

Vilniaus universiteto 

dokumentų rengimo taisyklių 

28 priedas 

 

 (Vilniaus universiteto rektoriaus teikimo Vilniaus universiteto tarybai formos pavyzdys) 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

REKTORIUS 

 

Vilniaus universiteto tarybai   

 

TEIKIMAS DĖL …… 

 

20...-...-... Nr. ... 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto (toliau Statutas) 43 straipsnio 1 dalies ... punktu 

ir 38 straipsnio 1 dalies ... punktu, teikiu Vilniaus universiteto tarybai (toliau – Taryba) tvirtinti ..... . 

 Paaiškinu,  kad ...... (nurodyti teikiamo priimti sprendimo esmę, pagrindimą, paaiškinimą, kitą svarbią 

informaciją, jei reikia, pvz., siūlomo reguliavimo palyginimą su esamu reguliavimu ir pan.). 
 Prašau Tarybos patvirtinti teikiamą ...... projektą. / Atsižvelgdamas į tai, kad teikiamam ...... 

projektui bei jo teikimui Tarybai tvirtinti buvo pritarta Vilniaus universiteto senato 20... m. ...... ... d. 

nutarimu Nr. ... „Dėl ......“, prašau Tarybos jį patvirtinti (ši alternatyva naudotina tais atvejais, kai 

vadovaudamasi Statuto 38 straipsnio 1 dalies atitinkamu punktu, Taryba priima sprendimą įvertinusi / 

atsižvelgusi į Vilniaus universiteto senato nuomonę) 

PRIDEDAMA: 

1. Vilniaus universiteto tarybos nutarimo „Dėl ......“ projektas, ... lapų. 

2. Vilniaus universiteto senato 20... m. ...... ... d. nutarimo Nr. ... „Dėl ......“ kopija, ... lapų 
(naudoti tuo atveju, jeigu naudojama teikimo teksto trečioje pastraipoje nurodyta antroji alternatyva). 

3. ...... . 

 

 

Rektorius (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

(Viza) (jei rengiama DVS, vizos renkamos DVS priemonėmis) 

 

 

 

 

 

Vardenis Pavardenis, tel. (8 5) 123 4567, el. p. vardenis.pavardenis@aa.vu.lt 


