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NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO VICEREKTORIAUS SKYRIMO IR VILNIAUS 

UNIVERSITETO TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 22 D. NUTARIMO NR. T-2015-6-1 

„DĖL VICEREKTORIAUS SKYRIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statuto 38 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 45 straipsnio 3 

dalimi bei atsižvelgdama į Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. balandžio 3 d. teikimą Nr. RTK-

19 „Dėl Vilniaus universiteto vicerektoriaus skyrimo ir Vilniaus universiteto tarybos 2015 m. 

balandžio 22 d. nutarimo Nr. T-2015-6-1 „Dėl vicerektoriaus skyrimo“ pripažinimo netekusiu 

galios“, Vilniaus universiteto taryba  

n u t a r i a  : 

1. skirti Vilniaus universiteto mokslo prorektorę prof. Editą Sužiedėlienę eiti Vilniaus 

universiteto vicerektoriaus pareigas; 

2. nustatyti, kad Vilniaus universiteto rektoriui prof. Rimvydui Petrauskui negalint eiti 

rektoriaus pareigų dėl ligos ar išvykus, vicerektorius vykdo visas Vilniaus universiteto statute 

rektoriui priskirtas funkcijas; 

3. nustatyti, kad mokslo prorektorei prof. Editai Sužiedėlienei negalint eiti vicerektoriaus 

pareigų dėl ligos ar išvykus, vicerektoriaus pareigas eina ir rektorių laikinai pavaduoja: 

3.1. studijų prorektorius; 

3.2. nesant studijų prorektoriaus – organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorius; 

3.3. nesant studijų prorektoriaus ir organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų 

prorektoriaus – partnerystės prorektorius; 

4. pripažinti netekusiu galios Vilniaus universiteto tarybos 2015 m. balandžio 22 d. nutarimą 

Nr. T-2015-6-1 „Dėl vicerektoriaus skyrimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 
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