
Kandidato iTarybos narius dekl cija del interesg konflikto atskleidimo

pat pawirtinu, kad tarp mangs ir Vilni universiteto nera interesq konflikto, t. y nera prieZasdiq,
susijusiq su mano 5eima, politine ar pili inr: priklausomybe, ekonominiais interesais ar su Vilniaus
universitetu turimais bendrais i s, kurios keltq pavojq, kad a5 negalediau neiali5kai ir
objektyviai atlikti sa\/o pareigas kaip Vil

Patvirtinu, kad per rinkimus i V
iaus universiteto Tarvbos narvs

Vilniaus universiteto Tarybos nrarius,
konfliktas yra, atsiranda ar i5aiiikeja,

IniaLus universiteto Tarybos narius ar, jei mane i5rinks i
per Tarybos nario kadencij4 nustatgs, kad toks interesq

yra, nedelsdamas apie ji prane5iu Vilniaus universiteto
Centrinei rinkimq homisijai arba Vil iaus universiteto Tarybai (interesq konfliktui kilus ar
i5ai5kejus kadencijos laikotarpiu), o j i irLteresq konflikto faktas pasitvirtins, atsistatydinsiu i5
Vilniaus universiteto Tarybos nario

A5, Tadas Langaitis, siekdamas
patvirtinu, kad atitinlcu Vilniaus univers
ir igaliojimq nutraukimo tvarkos apraie

Siekdamas taprti kandidatu i Vil
toliau yra pateikti visi mano ry5iai su ju
juridinio asmens veikJoje) per 5 metus i

tapti kandidatu i Vilniaus universiteto Tarybos narius,
teln statute ir Vilniaus universiteto Tarybos nariq rinkimq
itviLrtintus reikalavimus kandidatui I Tarybos narius. Taip

ausr universiteto Tarybos narius, taip pat patvirtinu, kad
diniais asmenimis (naryste, pareigos ar kitoks dalyvavimas
Sios deklaracij os pateikimo:

Veiklos pobudis

Valstybes paLangos
taryba (VPT)

Tarybos VPT prrLiurr valstybes paZangos
strategijos ,,Lietuva 2030*
igyvendinim4, Nacionalines
PaZangos Programos igyvendinim4,
teikia paZangos darbus Vyriausybei
ir stebi 5iu darbu i

Teisejrtr ir etikos
drausmds komisija
(rEDK)

Komisijos TEDK tikslas yra igyvendinant
teismq savi-reguliacijos ir
savivaldos princip4 uZtikrinti
teisejq drausmines atsakomybes
realizavtma,

Vie5ojo valdymo
tobulinimo komisija
,,SaulelydZio komisij ia"

Komisijos Teike Vyriausybei, o prireikus - ir
Vyriausybes strateginiam
komitetui pasiDlymus del vie5ojo
valstvbes) valdvmo tobulinimo

V5[,,Geros valios rrnininkas, Vadovauju istaigos valdybai,

V5[,,Global Lithuanran
leaders"

Valdybos Dalyvauju priimant strateginius
sprendimus, koordinuoju priskirtas
sritis
"Darom" ir kitos pilietiniu akciios
lnformaciniu technol

OU,.In Spire Savininkas Investicij q val dymo b endrove

OU ,,Transbility" Savininkas Intelektines nuosawbes valdvmo
bendrove

Man yra Linoma, kad Sioje deklaracijoje ikta informacija bus skelbiama vie5ai
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