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Kaunas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Taryba, išklausiusi kandidatų užimti
LSMU rektoriaus pareigas viešo konkurso būdu koncepcijų pristatymus ir, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 20 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktais,
LSMU Statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-973
(Žin., 2010, Nr. 81- 4231), 23 punkto 4 ir 6 papunkčiais bei LSMU rektoriaus rinkimų viešo konkurso
būdu organizavimo 2010 m. tvarkos aprašu, patvirtinto LSMU Tarybos 2010 m. spalio 15 d. nutarimu
Nr. 1-3, n u t a r i a:
1.

Pripažinti išrinktu LSMU rektoriumi 5 metų kadencijai, remiantis slapto balsavimo,

vykusio 2010 m. lapkričio 26 d. protokolu Nr. 1, rezultatais, prof. habil. dr. Remigijų Žaliūną.
2.

Įpareigoti LSMU Tarybos pirmininką dr. J. Milių pasirašyti Lietuvos Respublikos teisės

aktų nustatyta tvarka su naujai išrinktu LSMU rektoriumi prof. habil. dr. Remigiju Žaliūnu, darbo sutartį
iki rektoriaus kadencijos pabaigos LSMU Statuto nustatyta tvarka.
3.

Nustatyti LSMU rektoriui, vadovaujantis Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų

pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų,
kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 (Žin., 2007, Nr. 42-1582, Nr. 137-5604; 2008, Nr. 150-6087;
2009, Nr. 102-4258), 7.1 punktu – tarnybinio atlyginimo koeficientą – 45 bazinės mėnesinės algos
atžvilgiu ir, vadovaujantis minėto Lietuvos Respublikos nutarimo 9 punktu – 0,7 tarnybinio atlyginimo
dydžio priedą už veiklos efektyvumą, numatomą mokėti iš specialiosios studijų ir mokslo plėtojimo
programos lėšų.
4. Įpareigoti LSMU rektorių prof. habil. dr. Remigijų Žaliūną nustatyti LSMU kanclerių,
prorektorių ir kitų darbuotojų darbo užmokestį, vadovaujantis šio nutarimo 3 punkte nurodytu teisės
aktu.
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