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NUTARIMAS 

DĖL PRITARIMO TERMINUOTOS DARBO SUTARTIES SUDARYMUI SU VYRESNE 

KAIP 65 METŲ VILNIAUS UNIVERSITETO DĖSTYTOJA 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 31 punktu ir 15 straipsnio 

9 dalimi, Terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų dėstytojais ir mokslo (meno) 

darbuotojais sudarymo tvarkos aprašo,  patvirtinto Vilniaus universiteto senato 2021 m. lapkričio 23 

d. nutarimu Nr. SPN-60 „Dėl terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų dėstytojais ir 

mokslo (meno) darbuotojais sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vilniaus universiteto senato 

2021 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. SPN-19 „Dėl laikinosios terminuotų darbo sutarčių su 

vyresniais kaip 65 metų dėstytojais ir mokslo (meno) darbuotojais sudarymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, 16 p., atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 

2021 m. gruodžio 6 d. teikimą Nr. RTK-96 „Dėl pritarimo terminuotos darbo sutarties sudarymui su 

vyresne kaip 65 metų Vilniaus universiteto dėstytoja“ ir Vilniaus universiteto senato Kokybės ir 

plėtros komiteto 2022 m. sausio 11  d. nutarimą (protokolo Nr. (1.10 E) 15900-KT-7), Vilniaus 

universiteto senatas 

 n u t a r i a  pritarti terminuotos darbo sutarties sudarymui su vyresne nei 65 metų Vilniaus 

universiteto dėstytoja: 

 

 

Nr. Vardas, pavardė Pareigos 
Darbo sutarties 

terminas 

 Istorijos fakultetas: 

1.  Irena Vaišvilaitė Profesorė 2024-08-31 
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