
Kandidato i Tarybos narius deklaracija ddl interesq konflikto atskleidimo

A5, Paulius Vaidotas Subadius, siekdamas tapti kandidatu i Vilniaus universiteto Tarybos narius,
patvirtinu, kad atitirrku Vilniaus universiteto Statute ir Vilniaus universiteto Tarybos nariq rinkimq
ir igaliojimq nutraukimo tvarkos apraSe itvirtintus reikalavimus kandidatui i Tarybos narius. Taip
pat patvirtinu, kad tarp mangs ir Vilniaus universiteto nera interesq konflikto, t. y. nera prieZasdiq,
susijusiq su mano Seima, politine ar pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais ar su Vilniaus
universitetu turimarls bendrais interesais, kurios keltq pavojq, kad a5 negalediau nesali5kai ir
objektyviai atlikti savo pareigas kaip vilniaus universiteto Tarybos narys.
Patvirtinu, kad per rinkimus i Vilniaus uriversiteto Tarybos narius ar, jei mane i5rinks i Vilniaus
universiteto Tarybor; natius, - per larybos nLario kadencij4 nustatgs, kad toks interesq konfliktas yra,
atsiranda ar i5ai5keja, kad yra, nedelsdamas apie ji praneiiu Vilniaus universiteto Centrinei rinkimq
komisijai arba Vilniaus universiteto Tarybai (interesq konfliktui kilus ar i5ai5kejus kadencijos
laikotarpiu), o jei interesq konfl:ikto ftrktas pasitvirtins, atsistatydinsiu i5 Vilniaus universiteto
Tarybos nario pareigq.
Siekdamas tapti kandidatu i Vilniaus universiteto Tarybos narius, taip pat patvirtinu, kad toliau yra
pateikti visi mano ry5iai su juridiniais as:rnLenimis (naryste, pareigos ar kitoks dalyvavimas juridinio
asmens veikloje) per 5 metus iki Sios deklaracijos pateikimo:

Juridinis asmuo
Asociacija,,Lietuvig katalikq mokslo
akademija"

kodas:  191926165

Pareigos
Narys akademikas, Centro valdybos
pirmininkirs

Veiklos pobudis
Seniausia Lietuvoje akademine orga-
nizacija, vienijanti skirtingq sridiq
lietuvius mokslininkus katalikus ben-
dram mokslo, kulturos ir visuomeni-
niam darbui, puoselejanti mokslinin-
ko asmenybes vidini integralum4 ir
auk5tus etinius akademinio darbo
standartus, besir[pinanti krik5dioni5-
kosios kulfliros branda; CV pirminin-
kas y'a Akademijos vadovas.
Vienija Europos mokslininkus teksto-
logus, rengia tarpdalykinius forumus
akademiniq leidimq, mokslinio reda-
gavimo, teksto teorijos ir bendro-
sioms filologijos problemoms svaf,s-
Iyti, leidlia mokslo leidinius; valdyba
organizuoja asociacijos veikl4.
Vienija menra5dio,,Naujasis Zidinys-
Aidai" leidyb4 remiandius moksli-
ninkus, menininkus ir kultiirininkus.
Vienija Seimas, tevais bei vaikais
besinipinandius asmenis, riipinasi
Seimoms palankiq istatymq priemimu
ir visuomenes nuostatq formavimu.
Vienija Lietuvoje fu uZsienyje
dirbandius mokslininkus ir pedagogus
lituanistus; pastaraisiais metais veik-
los de facto nevvkdo.

Asociacija,,The European Society for
Textual Scholarship" [Europos teks-
tologq draugijal
Registruota kaip ,,Stichting ,Va-
riants"' Olandijoje

Asociacij a,,,Naujojo Zidnid bidiuliq
draugija"
kodas: 9159258
Asociacija:,,Nacionaline Seimq ir
tevq asociacija"
kodas: 300560436

Asociacija: ,,Pasaulio lituanisttl
asociacija"
kodas:191768377

Member of the Board [Valdybos
narysl

Narys

Narys

Narys



Asociacij a:,,Klasikq asnciacija"
kodas:300818438

Narys

Religine bendruomene:,,Iustitia et
Pax Lietuvos komitetas"
kodas:301487667

Labdaros paramos fondas:,,Gintaro
Steponavidiaus paramos fondas"
kodas: 300147957

Vie5oji istaiga ,,Katalikq radijo ,Ma-
Zoji studija"'
kodas:223169310

VieSoji istaiga,,Lietuvos laisvosios
rinkos institutas"
kodas:110059496

Narys

Valdybos narys

Valdvbos narvs

Tarybos narys

Vie5oji istaiga:,,LKMA Humanitari- Direktorius. iki20l2-05-02
niq tyrimq institutas"
kodas: 300887612

Valstybes biudZetine ista.iga,,Lietuviq
kalbos institutas"
kodas:111955023

Mokslo ta'ybos narys

Vienija Lietuvos filologus - klasikus,
taip pat visus tuos, kurie tyrineja ar
aktyviai domisi Antikos paveldu
pladiqja prasme ir yra suinteresuoti
i5saugoti ir pletoti Antikos studijq
tradicijas Lietuvoje.
Pasaulines katalikq organizacijos
,,Teisingumas fu taika" nacionalinis
komitetas riipinasi susitaikymu, taika
ir teisingumu visuomeneje, skleidZia
BaZnydios socialini mokym4.
Politikq, verslininkq ir visuomeninin-
kq iniciatyva, kurios tikslas yra pilie-
tines visuomenes stiprinimo projektq
remimas; valdyba tvirtina veiklos
planus ir ataskaitas, veiklos gaires.
Rengia religijos ir kulttiros progra-
mas, transliuojamas per LRT; valdyba
tvirtina planus ir ataskaitas, struktiir4
ir veiklos gaires.
Siekia itvirtinti asmens laisves ir
atsakomybes, laisvosios rinkos bei ri-
botos valdZios idejas, kurios grindZia-
mos aushq ekonomikos mokyklos
principais; taryba - patariamasis orga-
nas, svarsto jau vykdomas ir vertina
naujas iniciatyvas, siulo projektus.
Moksliniq tgimq humanitariniq ir
socialiniq mokslq srityse inicijavi-
mas; prakti5kai institutas uZsieme hu-
manitariniq mokslo Saltiniq leidyba ir
mokslo konferencijq rengimu; veikla
sustabdyta 2012 m. balandZio men.;
direktorius adminishavo VSf .
Mokslo istaiga, atliekanti lietuviq
kalbos ir kultiiros tyrimus; taryba
svarsto veiklos ataskaitas ir planus,
reikalavimus darbuotojams, vertina,
kaip institutas igyvendina savo tikslus
ir uZdavinius.
Dalyvavimas Svietimo, mokslo ir
studijq sistemos administravimo klau-
simus svarstandiose darbo grupese ir
vadovavimas joms, teises aktq analize
ir rengimas.
Vykdo mokslo ir studijrl sistemos ste-
besen4, organizuoja ir atlieka mokslo
ir studijq sistemos biikles analizg,
teikia mokslo ir studijq politikai
igyvendinti reikalingq informacij4 ir
rekomendacijas del mokslo ir studijq
politikos tobulinimo; koordinavimo

Valstybes biudZetine istaiga ,,LR
Svietimo ir mokslo ministeriia"
kodas: 188603091

Valstybes biudZetine istaiga,,Mokslo
ir studijq stebesenos ir analizes
centras"
kodas: 300845435

Ministro visuomeninis
iki20t2-t2-13

konsultantas,

Koordinaviimo tarybos narys, iki
2012-12-14



Valstybes biudZetine istaiga
,,Svietimo informaciniq technologijq
centras"
kodas: 190996082

Valstybes biudZetine istaiga,,Etnin6s
kultiiros globos Iaryba'o
kodas:188756614

Valstybes institucija,,Lietuvos radijo
ir televizij os komisija"
kodas: 188741498

Para5as (data ir vieta):

Vardas, pavarde:

Koortdinavimo tarybos pirmininkas,
tki2012-12-14

NaryF, iki2013-12-19

Pirmininkas. tki 20 | 3 -03 -27
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