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 Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statuto 38 straipsnio 21 ir 29 punktais, Vilniaus 

universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus 

universiteto tarybos 2015 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. T-2015-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto rektoriaus 

rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 

TPN-15 redakcija), Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo, 

patvirtinto Vilniaus universiteto tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. TPN-25 „Dėl Vilniaus 

universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 11 

punktu ir atsižvelgdama į Vilniaus universiteto tarybos 2023 m. kovo 29 d. nutarimą Nr. TPN-7 „Dėl 

Vilniaus universiteto 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“ bei į Vilniaus universiteto profesorių 

2022 metų vidutinį mėnesinį atlyginimą (įskaitant darbą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir 

inovacijų plėtotės projektuose), kuris lygus 4238 Eur, Vilniaus universiteto taryba 

 n u t a r i a   nustatyti nuo 2023 m. balandžio 1 d. Vilniaus universiteto rektoriui 12714 EUR 

dydžio tarnybinį atlyginimą. 
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