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REZIDENTŪROS BAZIŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS 

DARBO REGLAMENTAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

l. Rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos komisija (toliau vadinama - Komisija) sudaroma 

rezidentūros bazių vertinimui ir atrankai, atliekamai Vilniaus universitete nustatyta tvarka, 

organizuoti ir vykdyti. 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Vilniaus universiteto Statutu, Vilniaus universiteto studijų 

nuostatais, Vilniaus universiteto medicinos ir odontologijos rezidentūros reglamentu, Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu ,,Dėl medicinos rezidentūros, odontologijos rezidentūros bei veterinarines medicinos 

rezidentūros studijų programų reikalavimų ir rezidentūros bazių atrankos ir vertinimo nuostatų 

patvirtinimo", kitais teises aktais ir šiuo reglamentu. 

3. Komisija veikia ją sudariusios Vilniaus universiteto vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. 

4. Komisija vykdo tik raštiškas Vilniaus universiteto užduotis susijusias su rezidentūros bazių 

vertinimo ir atrankos organizavimu ir jų atlikimu. 

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS 

 

5. Komisija vykdo Vilniaus universiteto užduotis, susijusias su rezidentūros bazių vertinimo ir 

atrankos procedūrų atlikimu. 

6. Komisija, organizuodama rezidentūros bazių vertinimą ir atranką bei ją atlikdama: 

6.1. parenka rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos kriterijus; 

6.2. vertina, ar potencialių rezidentūros bazių pasiūlymai atitinka keltus reikalavimus; 

6.3. nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus; 

6.4. nustato tinkamiausias bazes; 

6.5. patvirtina ir priima sprendimą apie atrinktas rezidentūros bazes; 

6.6. nagrinėja potencialių bazių pretenzijas; 

6.7. atlieka kitus veiksmus, numatytus teises aktais, reikalingus rezidentūros bazių atrankai ir 

vertinimui organizuoti ir vykdyti. 

7. Komisija nuo jos sudarymo dienos gauna įgaliojimus šio reglamento 6 punkte nurodytomis 

funkcijoms vykdyti. 

 

III. KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS 

 

8. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę: 

8.1. gauti iš potencialių rezidentūros bazių reikalingą informaciją apie įstaigos veiklą mokymo 

proceso aprūpinimą, rezidentūros organizavimo galimybes įstaigoje; 

8.2. prašyti, kad potencialios bazės esant reikalui paaiškintų pasiūlymus; 

8.3. gavusi Vilniaus universiteto įgaliojimą atmesti rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos 

išvadas, jei paaiškėja, kad pasiūlymą užtikrinanti rezidentūros bazė buvo likviduota, reorganizuota 

ar neįvykdė įsipareigojimų, ar netinkamai juos vykdė; 

8.4. susipažinti su informacija, susijusia su bazių vertinimo ir atrankos nagrinėjimu, aiškinimu, 

vertinimu ir palyginimu. 



9. Komisija privalo: 

9.1. įvykdyti šiame reglamente nurodytas funkcijas ir Vilniaus universiteto nustatytas užduotis; 

9.2. vykdydama funkcijas ir užduotis, laikytis teises aktų reikalavimų; 

9.3. Vilniaus universitetui pareikalavus, teikti savo veiksmų ir sprendimų susijusių su rezidentūros 

bazių vertinimu ir atranka, paaiškinimus; 

9.4. nustatyti rezidentūros programos ciklą (ciklus), kurie gali būti atliekami rezidentūros bazėje; 

9.5. nustatyti maksimalų galinčių studijuoti rezidentų skaičių bazėje; 

9.6. nustatyti laikotarpį, kuriam atrinkta rezidentūros bazė; 

9.7. apie savo sprendimą raštu informuoti paraiškos teikėją; 

9.8. neatskleisti informacijos, susijusios su atliktomis vertinimo ir atrankos procedūromis, jei jos 

atskleidimas prieštarauja įstatymams. 

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

10. Sprendimus Komisija priima posėdžiuose. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja nemažiau 

kaip 2/3 Komisijos narių. 

11. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Pirmininkas skiriamas Vilniaus universiteto 

Rektoriaus įsakymu. 

12. Jei Pirmininkas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti posėdyje, Vilniaus universiteto 

Rektorius paskiria jį pavaduojantį Komisijos narį. 

13.  Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. 

Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos Pirmininko balsas. 

14. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos posėdyje 

dalyvaujantys Komisijos nariai. Protokolą rašo vienas iš Pirmininko paskirtų Komisijos narių. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Posėdžio protokolai ir kiti rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos procedūrų dokumentai 

saugomi Lietuvos archyve departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

16. Komisijos veikla pasibaigia pateikus Vilniaus universitetui atrinktas rezidentūros bazes, 

priėmus sprendimą nutraukti vertinimą ir atranką, įvykdžius visas Vilniaus universiteto užduotis. 

Nuolatinės Komisijos veikla pasibaigia, ją sudariusiam Vilniaus universitetui priėmus sprendimą 

dėl jos išformavimo. 

17. Komisijos nariai, pažeidę teises aktus, šį reglamentą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
 

 


