
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL PREMIJOS VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUI SKYRIMO 

 

Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statuto 38 straipsnio 1 dalies 21 ir 29 punktais ir 

Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto 

tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo 

užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 15 punktu, Vilniaus universiteto 

taryba  

n u t a r i a  skirti kadenciją baigiančiam Vilniaus universiteto rektoriui prof. Artūrui 

Žukauskui vieno mėnesio rektoriaus tarnybinio atlyginimo dydžio premiją už kadencijos metu 

atliktus darbus. 
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